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Assunto: Solicitação de abertura de Processo. 

Prezada 

Considerando que a Administração Pública apresenta no rol dos seus serviços, um conjunto 
de atividades assessórias á atividade principal que variam em intensidade e natureza de 
acordo com o estágio de aplicação de determinada política pública, inclusive em relação ao 
estágio de aplicações de soluções tecnológicas. 

Considerando que a situação do Município de Maragogi segue nesse ambiente, onde 
apresenta uma involução da receita ao tempo que ha demandas pela manutenção e expansão 
dos serviços públicos colocados à disposição da população. 

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio de sua Secretária, solicita que sejam tomadas as 
providências cabíveis para a contratação de pessoa jurídica para a execução de serviços 
continuados de apoio a mão de obra, médicos especialistas e demais profissionais da saúde, 
com execução mediante regime de empreitada por preço unitário, para atender as 
necessidades deste Município. 

Considerando a urgência do pleito, encaminhamos Termo de Referência, relação de 
contratados e planilha comparativa. 

Antecipando votos de estima e consideração. 
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A assistência à saúde é garantida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e para isto toda a 
linha de cuidado deve ser efetiva e eficaz, desde a atenção básica até os procedimentos de 
alta complexidade, de forma organizada e hierarquizada, com foco na qualidade dos 
serviços prestados, segundo o grau de complexidade de assistência requerida. 

A atenção á saúde deve centrar as diretrizes na qualidade dos serviços prestados aos 
usuários, com atenção acolhedora, resolutiva e humanizada, com seus recursos humanos e 
técnicos e oferecendo, segundo o grau de complexidade de assistência requerida e sua 
capacidade operacional, os serviços de saúde adequados. 

Assim sendo, cabe ao gestor municipal de saúde fazer o levantamento das disponibilidades 
fisicas, financeiras e humanas da rede pública sob sua gestão, para garantir a universalidade 
e integralidade do acesso da população própria e referenciada aos serviços de saúde, 
considerando a demanda existente, através de ações próprias ou utilizando-se da 
colaboração de terceiros no cumprimento deste mandamento constitucional. 

Neste sentido, cumprirá ao gestor em saúde, contratar os serviços necessários para 
assegurar que a Rede Municipal de Saúde de Maragogi atenda à população. 

Os serviços de saúde compõem o rol garantias constitucionais e estão intimamente ligados 
dignidade da pessoa humana. Nesta linha, cabe transcrever o que dispõe os Arts. 196 e 

197da Carta Magna: 

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
politicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença ode outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às arsties e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. 

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

Em razão do dever de garantir os serviços de saúde não pode o Municipio correr o risco de 
adiar a contratação em questão, devendo buscar na lei e nos princípios norteadores da 
Administração Pública uma forma de solução que vá ao encontro do interesse público. 

Da Crise Fiscal e Variabilidade das Receitas Municipais - motivo de grande debate 
nacional, a crise do Estado brasileiro, tem imposto a União, Estado e Municípios, medidas 
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severas de contenção de gastos públicos, dentro os quais se destaca a aprovação da PEC 
55/2016 que congela por 20 anos os gastos públicos. 

Ao lado disso, as desonerações do Governo Federal e dos Governos Estaduais junto com a 
estabilização e queda da arrecadação municipal, que no Município de Maragogi foi 
significativa, tem impedido que os gestores municipais possam criar novas despesas 
correntes ( ou de custeio), como a realização de novos concursos públicos ou mesmo a 
contratação de empregados públicos com os encargos sociais previstos pela CLT, mesmo 
que parciais, como no caso dos chamado REDA_ 

Com o município de Maragogi não é diferente, além do aumento da demanda ano a ano por 
novos serviços públicos, como a necessidade de Unidades de Pronto Atendimento UPA'S e 
a construção de novos hospitais e equipamentos públicos de qualidade. 

Diante desse quadro, o Município de Maragogi, teve que manter os empregados contratados 
pela gestão anterior para o desempenho de atividade meios como foi necessário a 
contratação emergencial de novos empregados públicos a fim de que a prestação de 
diversos serviços essenciais ã população carente outrora encerrados (fechados) fossem 
reabertos. 

Do passivo trabalhista - Ocorre que, apesar da legislação permitir a contratação 
emergencial e excepcional de empregados, o Ministério do Trabalho e a Justiça do 
Trabalho, vem sistematicamente apontando a nulidade dos contratos de trabalho celebrados 
e, consequentemente, autuando e condenando o Município ao pagamento de vultuosas 
quantias a titulo de verbas trabalhistas "depósito FGTS". 

Constata-se em análise foi constatado certidão de feitos processuais que tramitam perante a 
Justiça do Trabalho, referente a trabalhadores com vínculo direto, realizada através de 
contrato de temporários onde o Município por via de regra é condenado ao pagamento de 
FGTS e dias trabalhados com base na Súmula n° 363 do TST, havendo uma enorme 
quantidade de processos trabalhista& 

Observa-se ainda extrato de precatórios trabalhistas que estão sendo pagos pelo Município, 
constatando-se que cerca de 90% das condenações referem-se ao FGTS que supostamente 
não foi recolhido, apesar do Município possuir lei municipal de contrafação de temporários; 

Os serviços a serem contratados se enquadram como serviços continuados, pois sua 
interrupção pode comprometer a continuidade das atividades da Administração e sua 
contratação deve estender-se por mais de um exercício financeiro e continuamente, nos 
limites legais. 
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O 	dimensionamento do quantitativo necessário de serviços terceiriza dos a serem 
contratados através de processo licitatório foi feito considerando o quantitativo de postos 
abrangidos pelos contratos atuais, assim como o seu custo legal ou jurídico, ou seja, tendo 
como base todas as verbas trabalhistas e encargos sociais e tributários, presentes na 
contratação direta de empregados celetistas. É o que demonstra a tabela abaixo feita com 
base no custo "legal" e projetado de manutenção de um empregado com atribuições 
similares e com direitos celetistas. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 
1.1. A presente licitação destina-se à contratação de pessoa juridica especializada na prestação de 

serviços continuados de apoio a mão de obra, médicos especialistas e demais profissionais da saúde, 
com execução mediante regime de empreitada por preço unitário, para atender as necessidades deste 
Município. 

2.1 Sabe-se que atualmente há grande oferta de vagas para médicos em todo o Brasil e por esta razão a 
escassez de profissionais médicos atinge diretamente os municípios distantes dos grandes centros 
urbanos o que acarreta grande custos com combustível, diárias e desgastes dos veículos quando do 
transporte dos pacientes, que é feita diariamente. 

2.2 Desse modo, o presente objeto possibilitará a busca por profissionais especirdieados para o 
atendimento das demandas mais críticas, reduzindo os custos e garantindo maior comodidade para 
os pacientes. 

3. DADOS QUANTITATIVOS FÍSICOS ESTIMADOS 

LOTE ÚNICO - APOIO A MÃO DE OBRA, MÉDICOS ESPECIALISTAS E DEMAIS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA DO(S) SERI/X:0(S) QUANT / HORAS / 
MÊS 

1 Serviços de Atividade Bioinedica 200 

2 Serviços de Enfermagem 2.00 

3 Serviços de Atividade Farmacêutica 1050 

4 Serviços de Fisioterapia 700 

5 Serviços de Fonoaudiologia 700 

6 Serviços Médicos Clínico Geral 1500 

7 Serviços Médicos para Programas de Saúde da 
Familia 

1500 

8 Serviços Médicos em Radiologia 600 

9 Serviços de Atividade Em Nutrição 1050 

10 Serviços de Atividade Odontológica 1600 

11 Serviços Médicos de Atividade Oftalmológica 600 

12 Serviços Médicos de Atividade Ortopédica 600 
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13 Serviços Médicos de Urologia 600 

14 Serviços de Atividade Psicologia 1050 

15 Serviços Médicos de Atividade Psiquiatria 600 

16 Serviços de Atividade Técnica de Enfermagem 2650 

17 Serviços de Atividade Técnica Radiologia 750 

18 Serviços Médicos de Atividade Endocrinologia 500 

19 Serviços Médicos de Atividade Neurologia 500 

20 Serviços de Auxiliar para Atividade Enfermagem 800 

21 Serviços Médicos de Atividade Pediatria 600 

22 Serviços de Assistente Social 2000 

23 Serviços Técnicos em Atividade Nutrição 600 

ri:MODELO DEPRESTAÇÁO DE SERVIÇOS OU DE FORNECINIENTO DE BENS „ 
4.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 
4.2. Emitida a solicitação a contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias para executar os serviços; 
4.3. Os serviços de acesso corporativo à Internet serão pagos mensalmente, correspondente à quantidade 

de pontos instalados. 
44. Todos os locais onde forem executados os serviços devem ser entregues totalmente livres, limpos e 

desimpedidos; 
4.5. Todos os serviços de conservação de áreas, para efeito de medição, somente serão considerados 

concluídos, quando da área entregue completamente limpa, sem resíduos decorrentes dos respectivos 
trabalhos. 

4.6. Os trabalhos deverão ser acompanhados permanentemente por um encarregado responsável da 
CONTRATADA, devendo ser executados de forma segura e sinalizada pois algumas localidades 
são abertas ao público ou são áreas administrativas, com um grande fluxo de pessoas, podendo a 
fiscalização, a qualquer momento, paralisar os serviços, caso haja alguma inobservância ou riscos 
quanto às condições de segurança dos frequentadores do local. Alertamos que estas áreas não 
poderão ser fechadas para a execução dos serviços. Todos os serviços deverão ser executados de 
forma a garantir a segurança, com a utilização de telas de proteção quando necessário, sendo de 
responsabilidade da CONTRATADA, todo e qualquer dano que venha a causar às pessoas que 
estiverem trabalhando ou transitando nas imediações, bem como às construções locais e veículos, 
sem ônus para o Município; 

4/. A medição dos serviços será efetuada com base na quantidade dos serviços executados no mês; 
4.8. Será considerado executado o serviço quando atestado por servidor especialmente designado, 

certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas, devendo haver rejeição no 
caso de desconformidade. 
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4.9. É de responsabilidade da CONTRATADA a adoção de todas as medidas preliminares e preparatórias 
para a execução dos serviços objeto desta licitação, inclusive as relativas à obtenção de alvarás, 
licenças, preparação da área, proteção de terceiros, entre outros. 

4.10. 	Todos os locais onde forem executados os serviços devem ser entregues totalmente livres, 
limpos e desimpedidos. 

4.1L 

	

	Todos os serviços de conservação de áreas, para efeito de medição, somente serão considerados 
concluídos, quando da área entregue completamente limpa, sem resíduos decorrentes dos respectivos 
trabalhos. Todos os serviços de conservação de áreas, para efeito de medição, somente serão 
considerados concluídos. quando da área entregue completamente limpa, sem resíduos decorrentes 
dos respectia os trabalhos. 

CLASSIFICAÇÃOOOSS_ERVXOS COMUNS 
5.1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei ri° 

10.520, de 2002. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
6.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo 

com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Teimo de Referência; 
6.2. Exigira cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 
6.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis; 

6.4 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção; 

6.5 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 
6.6 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantida% em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 	alleeeleeeelee~ 
7.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os 

recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

7.2. Executar os serviços em consonância com as prescrições, Normas Técnicas da ABNT, Decretos 
Municipais e Legislações especificas aos serviços; 

7.3. Adotar de todas as medidas preliminares e preparatórias para a execução dos serviços objeto desta 
licitação, inclusive as relativas à obtenção de alvarás, licenças, preparação da área, proteção de 
terceiros, entre outros. 

7.4. Obter autorização junto aos órgãos competentes para todos os serviços decorrentes deste 
procedimento; 

7.5. Responsabilizar-se pelo levantamento e disponibilização de todos os recursos (pessoal, material, 
equipamentos, acessórios, utensílios e ferramentas) necessários e suficientes para garantir a boa 
execução dos serviços e para prosseguir até a sua conclusão, dentro da melhor técnica e sem 
interrupção; 
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7.6. Contatar a Fiscalização para definir a programação e as condições de execução, levantamento da 
área e tipo de atividade a serem executadas; 

7.7. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e restrita fiscalização 
e orientação, prestando todos os esclarecimentos solicitados pelo gestor do contrato e atendendo ás 
reclamações formuladas. 

7.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
máximo de 02 (dois) dias, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração; 

7.9. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela 
ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 
culposamente, à Contratante ou a terceiros; 

	

7.10, 	Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 
de conformidade com as normas e determinações em vigor; 

	

7.11. 	Os empregados deverão manter tratamento cordial com os seus pares, servidores, estagiários, 
prestadores de serviço, visitantes e demais pessoas, tratsmdoos com educação, urbanidade, presteza, 
fineza e atenção, orientando àqueles sob sua responsabilidade para que tenham essa mesma conduta. 

	

7.12. 	Os funcionários da CONTRATADA poderão desempenhar outras atividades pertinentes ao 
cargo que ocupam, sempre que necessário, e desde que de acordo com a Classificação Brasileira de 
Ocupações— CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE; 

	

7.13. 	Atender prontamente as chamadas de serviço, interrompendo qualquer atividade que porventura 
esteja sendo realizada, com exceções admitidas a critério do gestor/fiscal do contrato; 

	

7.14. 	Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 
órgão para a execução" do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de 

crachá, devidamente uniformizados e munidos de equipamentos de proteção individual - EP1; 

	

7.15. 	Apresentar à Contratante, quando for o caso a relação nominal dos empregados que adentrarão 
órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de 

crachá; 

	

7.16. 	Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação especifica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade á 
Administração; 

	

7.17. 	Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

	

7.18. 	Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 

	

7.19. 	Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

	

7.20. 	Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

	

7.21. 	Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Tenno de Referência ou na minuta de contrato; 

	

7.22. 	Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
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atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 
do 	1° do art. 57 da Lei n°8.666, de 1993. 

CDNT/RDEE DA EXECUÇÃO DOS .SERVIÇOS 	...11~111.11.111111~ 
8.1. O Órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos 

recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um 
representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8466, de 1993. 

8.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução dos serviços e do contrato. 

8.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos no Termo de Referência 

8.4. O 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 empregados 
eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais e comunicando a autoridade competente, quando foro caso, conforme o disposto nos 
§§ 1°c 2° do artigo 67 da Lei n°8.666, de 1993. 

8.5 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, 
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade como artigo 
70 da Lei n°8.666, de 1993. 

SANÇÕES 
9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei if 8.666, de 1993 e da Lei if 10.520. de 2002, a 

Contratada que, no decorrer da contratação: 
9.1.1.Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 
9.1.2.Apresentar documentação falsa; 
9.1.3.Comportar-se de modo inidaneo; 
9.I.4.Cometer fraude fiscal; 
9.1.5.Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no 

Contrato. 
9.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
9.2.1.Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
9.2.2.acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
9.2.3.Multa: 
9.2.4.Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de 
9.2.5.atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias; 
9.2.6.Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que 
o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 

9.2.7.Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o(a) digitar o nome do 
9.2.8.órgão ou entidade licitante, pelo prazo de até dois anos; 
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9.2.9.Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão 
ou entidade da Administração Publica, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou 
municipal. 

9./10. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo 
9.2.11. de até cinco anos; 
9.2.12. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 
ressarcir a Administração" pelos prejuízos causados; 

9.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
9.4. Também ficam sujeitas ás penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de 

declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em 
razão do contrato decorrente desta licitação: 

9.5 Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos; 

9.6 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
9,7. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 
9.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n°8.666, 
de 1993. 

9.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
princípio da proporcionalidade. 

	

9.10. 	As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, se houver, ou ainda, quando 
foro caso, serão inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente. 

	

9.11. 	12.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

	

9.12. 	As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

	

9.13. 	As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no 
Edital. 

Maragogi — AL, 22 de fevereiro de 2019. 

ELBA CRISTINA MEND 	CONCELOS FERREIRA 
Secr 	a Municipal de Saúde 
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NICIO POLÍTICA 

ORMAÇÁO MÉDICA 

or que médicos brasileiros se recusam a trabalhar no interior? 
ursar Medicina pode custar até R$ 12 mil por mês; 55% dos formados buscam capitais, pelas condições e salários maiores 

uca Guimarães 	 COMPARTILHE 
aúde Popular, 23 deNovembro de 2018 às 11:31 
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Acesso ao ateThdimeThto em saúde se agrava para brasileiros que vivem em lugares distaThtes dos graThdes ceThtros / Foto: Reprodução IThterThet 

A maior parte dos médicos prefere trabalhar Thas graThdes cidades e região ceThtral. De acordo com o estudo  "Demogra a Médica 
no Brasil 2018",  coordelhada pelo professor Mário She"er, do Departamento de Medicina PreveThtiva da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP), o Brasil contava em jaTheiro de 2018, com 452.801 médicos, o que correspoThde â razão de 2,18 
médicos por mil habitantes. 

'

Conforme o levantamento, as capitais das 27 unidades da federação reirThem 23,8% da população e 55,1% dos médicos. Ou se 

mais da metade dos registros de médicos em atividade se conceThtra nas capitais onde mora menos de 1/4 da população do Fs-a 

irtlpsi/Nnew.bresildeatato.com.br/2018/11/23/por-que-medicos-brasileiros-se-recusam-a-trabalhar-nminteriorf  
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A contratação de médicos é respoThsabilidade das prefeituras e os salários oferecidos, muitas vezes, não são atrativos. De acordo 

com a receita da cidade e os repasses vindos da União e estado para a área de saúde, os salários variam eThtre R$ 3 mil e R$ 11 
mil, seguThdo a médica DaThiela Santos. 

"A remuTheraçâo não é um poThto prepoThderante para a baixa fixação médica Tho iThterlor. A possibilidade de cursar uma 

especialização, uma pós-graduação com especialização em serviço, é um fator determiThaThte, assim como a infraestrutura do 

ambiente oThde o médico será inserido", disse Stephan SperliThg, da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. 

O modelo mercantilista, predominante Thas escolas de medicina, e a coThceThtração dessas iThstituições em poucas cidades, aiThda 
êm forte peso na distribuição desigual de profissloThals. 

Formação para o mercado 

No Brasil, 57,45% das escolas de mediciTha são privadas e o valor das meThsalidades varia eThtre R$ 3,6 mil e R$ 12,7 mil, 
coThforme mostra o site Escolas Médicas no Brasil. Além disso, as 326 iThstituições de eTbsino de mediciTha do Brasil (públicas e 
privadas) estão localizadas em 206 cidades, ou seja, em menos de 3,6% dos 5.570 municípios brasileiros. 

corairsaci. 
II '3 r- 
n. 
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FACIS8 	 Faculdade de Ciências da Saúde de Barretes Cir Paulo Prata - FACIS8 	R$ 6.451.81 

FCMSCSP 	 Faculdade de Ciências Medicas da Santa Casa de Sao Paulo/SP • FCMSCISP 	R$ 6.200,00 

Humanitas 	 Faculdade de Ciências Medicas de Sào Jose dos Campos SP RUMAMTAS 	R$ 7.990.00 

MJ 	 Faculdade de Medicina de Jundlai-SP EM.) 	 RS 5.825.00 

FUNEPE 	 Faculdade de Medicina de Penapolis FUNEPE 	 R$ 7.00000 

FMABC 	 Cactadade de Medicina do ABC 	 RS 5333,95 

FICSAE 	 Faculdade Israelita de Ciências da Saude Alberi Einsten SD Paulo/SP - 	R$ 8380.00 
FICSA( 

FASM 	 Faculdade Santa Marcelina FASM 	 R$ 738900 

SLMANDIC 	 Faculdade São Leopoldo Mamilo. -Sào Paulo / SLMANDIC 	 R$ 12.738.00 

uNiEADRA 	 Faculdade Unitadra Dracena UNIF ADRA-SP 	 R$ 8 400.00 

FiPA 	 Faculdades Integradas Padre Albina Cataraluva SP FilsA 	 RS 6,500.00 

P/ Pep em dia desc 10% 

c/desc pontualidade e eficiência 
no curso 

desconte pau em dia 7450.00 

OeSc para pagamento com 
pontualidade 

FEMA 	 Fundação Educacional do Munimpio de Assis - SP . FEMA 	 R$ 710500 	 Já com Desc Pontualidade = 10% 

Puc-CAMPINAS 	 Pcuniticia Unnicssidade este/dai de Campinas PUC-CAMPINAS 	 R$ 8125.00 

PUCS12- SOK:caba 	 Pontificia Universidade CateAca de SM; Paulo • Carnpus sorocata- PUC-SP 	R$ 7.200.00 

Reprodução da tabela de mensalidades atualizadas em ~às (Kl& Mas ottoffinalll 

"Não é cultura das uThiversidades promoverem a ateThçâo primária como solução dos problemas de saúde da população. É pre 

criar um Tbovo olhar sobre a saúde brasileira e a formação desse médico", disse Daniela Santos, médica especialista em Saúde 
Família e ComuThidade, que cursou a Escola LatiTho AmericaTha de MediciTha (Elam), em Cuba. 

httpsifiwww.braslidefato.com.br/2018/11123/poriue-medicos-brasileiros-seaecusam-aErabalhaono-interiod  
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"Quando se tem um médico trabalhado Thuma cidade com este perfil, o ceThário muda bastaThte. As pessoas Thão vão morrer mais 

de diarreia ou de pTheumoThia, como morriam nos anos 1990, por falta de um diagnóstico precoce", afirma. 

ATha Paula Dias de Sá, que atua há 11 anos Ia saúde pública e foi supervisora do Programa Mais Médicos, concorda. A formação 

académica dos médicos Tho Brasil, em sua opinião, falha ao focar tia especialização em detrimento da escuta, do recoThhecimeThto 
das condições de vida, do exame clíThico do pacieThte. 

"No final da década de 1950, o Brasil foi fortemente influenciado pelo chamado modelo FlexneriaTho, que fragmeThta a medicina 

em especialidades onde o que importa é saber cada vez mais de menos", completa Dlas de Sá. 

Ela lembra que as transformações ocorridas Tho modelo de mediciTha brasileiro e perfil profissioThal começaram a ter algumas 
traThsformações nos goverThos do PT. 

"E uma profissão elitista e os goverThos do PT é que ousaram mexer na ferida. Se a formação de médicos não é pautada em 

valores humaThitários, em modificar as coThdições de saúde do povo, como é que teremos médicos imbuídos disso?", questiona. 

Prejuízos 

A Sociedade Brasileira de MediciTha de Família e Comunidade (SBMFC) divulgou carta aberta sobre a retirada dos profissionais 

cubanos do Mais Médicos, oThde destaca a importância do programa Tha redução do déficit de médicos na Estratégia Saúde da 

Família — respoThsável pela redução da mortalidade infaTbtil à dimiThuição de iThternações por condições sensíveis à AteThção 

¡

Primária à Saúde. 

-"Em um aTho do programa alcançou-se uma cobertura de mais de 90% do quaThtitativo de profissioThals demaThdados inicialmente 

pelos municípios e reduziu-se na ordem de 75% tio número de municípios com menos de 0,1 médico por mil habitalhtes", diz 
carta.  G 

Ida 
https://www.brasildefato.com.br/2018/11/23/por-que-medicos-brasileiros-se-recusam-a-trabalhanno-interior/  
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COMPARTILHE 

RELACIONADAS 

A perda de médicos cubanos será uma catástrofe sanitária, diz médico 

O impacto da saída das médicas e médicos cubanos na saúde do povo sertanejo 

Médicos cubanos se destacam no atendimento humanizado em Curitiba 

OUTRAS NOTICIAS 

Estatuto pode resguardar Rádio Incon dência e Rede Minas de privatização 

Decisão anulada libertaria 169 mil presos que não tiveram direito à ampla defesa 

Defesa de Lula pede sua soltura, após To"oli derrubar liminar de Marco Aurélio 

https://wwwtrasildefato.combr/2018111/23/por-que-medicos-brasileiros-se-recusam-a4abalhaénadnterior/  
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1.T E E 

Todos os conteúdos do Brasil de Falo podem ser reproduzidos, desde que não sejam alterados e que se dêem os devidos créditos. 

htlpsiNmembrasildefato.com.br/2018/11/23/por-que-medlcos-brasileiros-se-recusam-a-trabalhar-no-interlorf  
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nasce um novo tempo 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

GABINETE DO PREFEITO 

Processo n° 0693/2019 
Interessa:10(a): Secretaria Municipal de Saúde 
Assunto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços continuados de 
apoio a mão de obra, médicos especialistas e demais profissionais da saúde, com execução 
mediante regime de empreitada por preço unitário, para atender as necessidades deste 
Município. 

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO 

Ciente das necessidades e explanações da Secretaria Municipal de Saúde, consoante 
documentos nos autos, e em cumprimento fiel aos princípios da boa administração, 
AUTORIZO o procedimentos necessários para a contratação de pessoa jurídica especializada 
na prestação de serviços continuados de apoio a mão de obra, médicos especialistas e demais 
profissionais da saúde, com execução mediante regime de empreitada por preço unitário, para 
atender as necessidades deste Município, e em conformidade com as diretrizes da Lei Federal 
n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

Determino: 

Encaminhe-se os autos à diretoria de compras para pesquisa de preços; 

Encaminhe-se o processo à diretoria de contabilidade para obter informações quanto à 
dotação orçamentária e disponibilidade financeira. 

Em seguida, encaminhe-se o processo a Comissão de licitação para autuação do 
processo, bem como, para elaboração das minutas e demais atos; 

Para por fim, seguimento a Procuradoria Jurídica Municipal para se pronunciar sobre a 
legalidade dos procedimentos para contratação. 

Cumpridas todas as providências, restituam-se os autos a este Gabinete. 

Mara ogi/ , 4 de janeiro de 2019. 

,,,Ake  
S Ru.03 LIRA NETO 
Prefeito 

Guedes de Miranda, 30— Centro / Maragogi-Al 10EP: 57.955-000 
E-mail: prefeitoQmaragogi.al.gov.br  

CNPJ n° 1/248322/0001-961 wwvv.maragogialgov.br  
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ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

DIRETORIA DE COMPRAS 

Processo 000693/2019 
Interessado(a): Secretaria Municipal de Saúde 
Assunto: Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços 
continuados de apoio a mão de obra, médicos especialistas e demais profissionais da saúde, 
com execução mediante regime de empreitada por preço unitário, para atender as 
necessidades deste Município. 

DESPACHO 

Excelentíssimo Prefeito 

Conforme solicitado, segue em anexo a este despacho, as cotações solicitadas, cujo o objeto 
é a contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços continuados de 
apoio a mão de obra, médicos especialistas e demais profissionais da saúde, com execução 
mediante regime de empreitada por preço unitário, para atender as necessidades deste 
Municipio. 

Antecipando votos de estima e consideração. 

Maragogi — AL, 05 de fevereiro de 2019 

Atenciosamente, 

Ricardo de Allhcida SoãfM  
Diretor de Compras 

PREFEITURA DE 
Proya Guedes Miranda, 30 — Centro / Maragogi-AL 1  CEP: 57.955 000 

CNPJ n°12.248522/0001-96 1 www.maragogi.algov.br  

nasce um novo tempo 



Estado de Alagoas 

PREFEITURA DE MARAGOGI 

DIRETORIA DE COMPRAS 

040 

Fue ))- 

SmitaYamere 
05(012/20M1 

MAPA DE PESQUISA DE PREÇOS 

FORNECEDORES 

f ONECEDOR 01 f ONECEDOR 02 FORNECEDOR 03 

CLINICAI_ - MED CEMAL PRONTATEND 

Item Quant Unitário Total Undaho Total Unitário Total 

01 200 R$ 20,10 R$ 4.020,00 R$ 19,35 RI 3.87000 R$ 21,10 R$ 4.220,00 
02 2000 RS 2669 R$ 53.780,00 R$ 26,08 R$ 52.16600 R$ 27,13 R$ 54.260,00 
03 1050 R$ 21,03 R$ 22.08150 R$ 20,02 R$ 21.02100 R$ 2225 R$ 23.36250 
04 700 R$ 21,03 RI 14.721.00 R$ 20,02 RI 14.01400 R$22,25 R$ 15_575,00 
05 700 R$ 34,15 R$23.905,00 R$ 33,03 R$ 23.121,00 R$22,25 RI 15 575,00 
06 1500 R$ 83,85 R$ 125.775,00 R$ 8675 R$ 128.625,00 R$ 93,05 R$ 139 57500 
07 1500 R$ 83,85 R$ 125.775,00 R$ 85,75 R$ 128025,00 R$ 104,16 RI 156.240,00 

600 R$ 31,20 RI 18.720,00 R$ 31,02 R$ 16 612 00 R$66,05 R$ 39.63000 
1050 R$ 24,12 RI 2532600 R$ 23,13 RI 24.286,50 RI 24,15 R$ 25.357,50 

10 1600 RI 39,00 RI 62.400,00 R$ $8,10 R$ 60.950,00 R$ 4212 R$ 67.39200 
11 500 R$ 83,85 RI 50.310,00 RI 85,75 R$ 51.450,00 R$ 93,05 RI 55630,00 
12 600 R$ 83,85 R$ 50.31000 R$ 85,75 R$ 51.450,00 R$ 93,05 R$ 55.830,00 
13 600 R$ 83,85 RI 50.310,00 RI 85,75 R$ 51.450,00 R$ 93,05 R$ 55.830,00 
14 1050 R$ 31,20 R$ 32.760,00 RI 31,02 RI 32571,00 R$ 42,12 R$ 44.226,00 
15 600 RI 52,50 R$ 31.500,00 R$ 53,70 RI 32220,00 RI 6605 RI 39430,00 
16 2650 RI 11,02 R$ 29.203,00 R$ 12,12 RS 32118,00 R$ 13,13 R534,794,50 
17 750 R$ 11,02 RI 8.26900 R$ 12,12 RI 9090,00 RI 13,13 R19.847,50 
18 500 R$ 83,85 RI 41.925,00 RI 85,75 R$ 42875,00 R$ 93,05 R$ 46.525,00 
19 500 RI 83,85 R$ 41025,00 RI 85,75 RS 42875,00 RI 118,00 RI 59000,00 
20 BOO RI 10,25 R$ 8200,00 RI 9,12 R$7.296.00 R$ 13,13 RS 10504,00 
21 600 R$ 83,85 RI 50.310,00 R$ 85,75 RI 51.450,00 R$ 93,05 R$ 55.830,00 
22 2000 R$ 11,02 R$ 22.040,00 R$9,12 RI 18.240,00 RI 13,13 RI 26.260,00 
23 600 RI 11,02 RI 6612,00 RS 9,12 R$ 5472,00 RS 13,13 RS 7.87600 

TOTAL MENSAL R$ 900.173,50 RI 903.851,50 R41.042.172,00 
TOTAL ANUAL R$ 10.802.082,00 RS 10.846.218,00 R$ 12.506.064,00 

RICARDO DE ALMEIDA SOU INHO 

DIRETOR DE COMPRAS 
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CNPJ 07.653.409/0001-56 
CLINICAL MED —SERVIÇOS HOSPITALARES DO BRASIL LTDA 

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

Maceió, 29 de Janeiro de 2019. 

Prefeitura Municipal de Maragogi/AL. 

A/C 
Setor de Compras 

Prezados Senhores, 

Somos uma empresa do ramo de Serviços Médicos/Hospitalares, com experiência de 
13 anos na área. Temos mão de obra qualificada, especializada e comprometida com o 
serviço na área de saúde. A nossa empresa está preparada para atender todos os 
clientes, oferecendo sempre uma solução inteligente e económica para terceirização de 
serviços de saúde. 

Podemos contribuir de forma positiva para os serviços realizados de acordo com as 
normas de qualidade que prezamos dentro da nossa organização, incluindo garantia de 
cumprimento em todos os serviços prestados. 

Buscamos estabelecer uma relação transparente com os nossos clientes, oferecendo 
suporte através do atendimento diferenciado, com atendimento humanizado, equânime 
e hierárquico de segunda a Sexta e aos finais de semana e feriados. Dúvidas através 
dos telefones de contato: 082 3641-1757. 

Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. 

CLINICAL MED -SERVIÇOS HOSPITALARES DO BRASIL LTDA 
CNP' 07.653.409/0001-56 

Rua Comendador Palmeira, 596, Farol, Maceió, Alagoas, CEP: 57051-150 
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CLINICAI MED —SERVIÇOS HOSPITALARES DO BRASIL LTDA 

Estamos enviando através desta, a cotação de preços para os bens/serviços 
abaixo discriminados. 

Descrição do produto/serviço: 

rrEm DESCRIÇÃO 
QUANTID 
ADE EM 
HORAS 

VALOR 
UNITÁRIO 
MOR AI 

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 12 
(DOZE) MESES 

1 
Serviços de Atividade 
Biomédica 200 R$ 20,10 2400 R$ 48.240,00 

2 Serviços de Enfermagem 2.000 R$ 26,89 24000 R$ 645.360,00 

3 
Serviços de Atividade 
Farmacêutica 1.050 R$ 21,03 12600 R$ 264.978,00 

4 Serviços de Fisioterapia 700 R$ 21,03 8400 R$ 176.652,00 

5 Serviços de Fonoaudiologia 700 R$ 34,15 8400 R$ 286.860,00 

6 
Serviços Médicos Clínico 
Geral 1.500 R$ 83,85 18000 R$ 1.509.300,00 

7 

Serviços Médicos para 
Programas de Saúde da 
Família 1.500 R$ 83,85 18000 R$ 1.509.360,00 

8 
Serviços Médicos em 
Radiologia 600 R$ 31,20 7200 R$ 224.640,00 

9 
Serviços de Atividade Em 
Nutrição 1.050 R$ 24,12 12600 R$ 303.912,00 

10 
Serviços de Atividade 
Odontológica 1.600 R$ 39,00 19200 R$ 748.800,00 

11 
Serviços Médicos de 
Atividade Oftalmológica 600 R$ 83 85 7200 R$ 603.720,00 

12 
Serviços Médicos de 
Atividade Ortopédica 600 R$ 83,85 7200 R$ 603.720,00 

13 Serviços Médicos de Urologia 600 R$ 83,85 7200 R$ 603.720,00 

14 
Serviços de Atividade 
Psicologia 1 050 R$ 31,20 12600 R$ 393.120,00 

15 
Serviços Médicos de 
Atividade Psiquiatria 600 R$ 52,50 7200 R$ 378.000,00 

16 
Serviços de Atividade 
Técnica de Enfermagem 2.650 R$ 11,02 31800 R$ 350.436,00 

17 
Serviços de Atividade 
Técnica Radiologia 750 R$ 11,02 9000 R$ 99.180,00 

18 
Serviços Médicos de 
Atividade Endocrinologia 500 R$ 83,85 6000 R$ 503.100,00 

hit,gRua Comendador Palmeira, 596, Farol, Maceió, Alagoas, CEP: 57051- 50 

itt 
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19 
Serviços Médicos de 

Atividade Neurologia 500 R$ 83 85, 6000 R$ 503.100,00 

20 
Serviços de Auxiliar para 
Atividade Enfermagem 800 R$ 10,25 9600 R$ 98.400,00 

21 
Serviços Médicos de 
Atividade Pediatria 600 R$ 83,85 7200 R$ 603.720,00 

22 Serviços de Assistente Social 2.000 R$ 11,02 24000 R$ 264.480,00 

23 
Serviços Técnicos em 
Atividade Nutrição 600 R$ 11,02 7200 R$ 79.344,00 

Atenciosamente, 

-56 

CLINICAL MED -SERVIÇOS HOSPITALARES DO BRASIL LTDA 
CNP; 07.653.409/0001-56 

Rua Comendador Palmeira, 596, Farol, Maceió, Alagoas, CEP: 57051-150 
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À 
PREFEITURA MUNICIPAL MARAGOGI - ALAGOAS 

AO 
Setor de Compras 

PROPOSTA DE COTACÃO DE VALORES DE PRODUTOS/SERVICOS 

Prezado Sr.(a) do setor de compras, segue abaixo cotação de preços para os serviços abaixo 
discriminados. 

Produto/Servi os: 

ITEM DESCRIÇÃO 

QUANT 

EM 
HORAS 

IDADE
UNITÁRIO 

VALOR 

(HORA) 
VALOR TOTAL 12 (DOZE) MESES 

1 Serviços de Atividade Biomédica 200 R$ 21,10 R$ 4.220,00 R$ 50.640,00 

2 Serviços de Enfermagem 2.000 R$ 27,13 R$ 54.260,00 R$ 651.120,00 

3 Serviços de Atividade Farmacêutica 1.050 R$ 2225 R$ 23.362,50 R$ 280.350,00 

4 Serviços de Fisioterapia 700 R$ 22,25 R$ 15.575,00 R$ 186.900,00 

5 Serviços de Fonoaudiologia 700 R$ 2225 R$ 15.575,00 R$ 186.900,00 

6 Serviços Médicos Clínico Geral 1.500 R$ 93,05 R$ 139.575,00 R$ 1.674.900,00 

7 
Serviços Médicos para Programas de 
Saúde da Família 1.500 R$ 10446 R$ 156.240,00 R$ 1.874.880,00 

8 Serviços Médicos em Radiologia 600 R$ 66,05 R$ 39.630,00 R$ 475.560,00 

9 Serviços de Atividade Em Nutrição 1.050 R$ 24,15 R$ 25.357,50 R$ 304.290,00 

10 Serviços de Atividade Odontológica 1,600 R$ 42,12 R$ 67.392,00 R$ 808.704,00 

11 
Serviços Médicos de Atividade 
Oftalmológica 600 R$ 93,05 R$ 55.830,00 R$ 669.960,00 

12 
Serviços Médicos de Atividade 
Ortopédica 600 R$ 93,05 R$ 55.830,00 R$ 669.960,00 

13 Serviços Médicos de Urologia 600 R$ 93,05 R$ 55.830,00 R$ 669.960,00 

14 Serviços de Atividade Psicologia 1.050 R$ 42,12 R$ 44.226,00 R$ 530.712,00 

15 
Serviços Médicos de Atividade 
Psiquiatria 600 R$ 66,05 R$ 39.630,00 R$ 475.560,00 

16 
Serviços de Atividade Técnica de 
Enfermagem 2.650 R$ 13,13 R$ 34.794,50 R$ 417.534,00 
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17 
Serviços de Atividade Técnica 
Radiologia 750 R$ 	13,13 R$ 	9.847,50 R$ 	118.170,00 

18 Serviços Médicos de Atividade 
Endocrinologia 500 R$ 	93,05 R$ 	46.525,00 R$ 	558.300,00 

19 
Serviços Médicos de Atividade 
Neurologia 500 R$ 116,00 R$ 	58.000,00 R$ 	696.000,00 

,n  
sm  

Serviços de Auxiliar para Atividade 
Enfermagem 800 R$ 	13,13 R$ 	10.504,00 R$ 	126.048,00 

21 Serviços Médicos de Atividade Pediatria 600 R$ 	93,05 R$ 	55.830,00 R$ 	669 960 00 
22 Serviços de Assistente Social 2.000 Ft$ 	13,13 R$ 	26.260,00 R$ 	315.120,00 
23 Serviços Técnicos em Atividade Nutrição 600 R$ 	13,13 R$ 	7.078,00 R$ 	94.536,00 

TOTAL R$ 1.042.172,00 R$ 12.506.064,00 

Maceió, 05 de Fevereiro de 2019 
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Diretor Administrativo/ Comercial 
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COTAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTOS/ SERVIÇOS 

Maceió, 31 de Janeiro de 2019. 

À 
Prefeitura Municipal de Maragogi - AI,. 

Setor de Compras 

Prezados, 

Somos a empresa Gema! — Central de Emergência Médica de Alagoas e 
gostaríamos de nos apresentar. Estamos no mercado de Saúde há mais de 20 anos 
e nosso lema é atuar sempre com respeito, eficiência e ética. Para isso contamos 
com uma equipe de profissionais dos mais qualificados. 

Fornecemos os serviços de saúde. Utilizamos os mais modernos sistemas de 
saúde do Estado Alagoano para realizar os serviços. Contamos com uma garantia 
de experiência do corpo de funcionários, assim, atuando no mercado de saúde de 
Alagoas. Gostaríamos assim de enviar abaixo a cotação de preços com esta 
prefeitura. Para saber mais sobre nossos serviços ligue para (82)98164-8675 ou 
entre em contato pelo etnaildeandro-saude@hottnail.com  

Atenciosamente, 

erci 	oo 
k  GOM LIDA 

020-440 

CEMAL -CENTRAL DE EMERGÊNC MÉDICA DE ALAGOAS LTDA 

AL 

Avenida da Paz, 1952, Centro, Maceió, Alagoas, CEP: 57020-440 — Fone: 82 3641-5427 



CNP.' 09.326.331/0001-90 

Descrição de produto/serviço: 

ITE 
M 

DESCRIÇÃO 

QUANTI 
DADE 
EM 

HORAS 

VALOR 
UNITÁRIO 

(HORA) 
VALOR TOTAL 

TOTAL 12 
(DOZE) MESES 

1 
Serviços de Atividade 
Biomédica 200 R$ 19,35 R$ 	3.870,00 R$ 	46440,00 

2 Serviços de Enfermagem 2.000 R$ 26,08 R$ 	52.160,00 R$ 	625.920,00 

3 
Serviços de Atividade 
Farmacêutica 1.050 R$ 20,02 R$ 	21.021,00 R 	252.252,00 

4 Serviços de Fisioterapia 700 R$ 20,02 R$ 	14.014,00 R$ 	168.168,00 

5 Serviços de Fonoaudiologia 700 R$ 33,03 R$ 	23.121,00 R$ 	277.452,00 

6 
Serviços Médicos Clinico 
Geral 1.500 R$ 85,75 R$ 	128.625,00 R$ 	1.543.500,00 

7 

Serviços Médicos para 
Programas de Saúde da 
Família 1.500 R$ 85,75 R$ 	128.625,00 R$ 	1.543.500,00 

8 
Serviços Médicos em 
Radiologia 600 R$ 31,02 R$ 	18.612,00 R$ 	223.344,00 

9 
Serviços de Atividade Em 
Nutrição 1.050 R$ 23,13 R$ 	24.286,50 R$ 	291.438,00 

10 
Serviços de Atividade 
Odontológica 1.600 R$ 38,10 R$ 	60.960,00 RS 	731.520,00 

11 
Serviços Médicos de 
Atividade Oftalmológica 600 R$ 85,75 R$ 	51.450,00 R$ 	617.400,00 

12 
Serviços Médicos de 
Atividade Ortopédica 600 R$ 85,75 R$ 	51.450,00 R$ 	617.400100 

13 
Serviços Médicos de 
Urologia 600 R$ 85,75 R$ 	51.450,00 R$ 	617.400,00 

14 
Serviços de Atividade 
Psicologia 1.050 R$ 31,02 R$ 	32.571,00 R$ 	390.852,00 

15 
Serviços Médicos de 
Atividade Psiquiatria 600 R$ 53,70 R$ 	32.220,00 R$ 	386.640,00 

16 
Serviços de Atividade 
Técnica de Enfermagem 2.650 R$ 12,12 R$ 	32.118,00 R$ 	385.416,00 

17 
Serviços de Atividade 
Técnica Radiologia 750 R$ 12,12 R$ 	9.090,00 R$ 	109.080,00 

18 
Serviços Médicos de 
Atividade Endocrinotogia 500 R$ 85,75 R$ 	42_875,00 R$ 	514.500,00 

19 
Serviços Médicos de 
Atividade Neurologia 500 R$ 85,75 R$ 	42.875,00 R$ 	514.500,00 

20 
Serviços de Auxiliar para 
Atividade Enfermagem 800 R$ 	9,12 R$ 	7.296,00 R$ 	87.552,00 

21 
Serviços Médicos de 
Atividade Pediatria 600 R$ 85,75 R$ 	51.450,00 R$ 	617.400,09..7. 

Avenida da Paz, 1952, Centro, Maceió, Alagoas, CEP: 57020-440 — Fone: 82 3641-5427 
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22 Serviços de Assistente Social 2.000 R$ 	9,12 R$ 	18.240,00 R$ 	218.886,bat  

23 
Serviços Técnicos em 
Atividade Nutrição 600 R$ 	9,12 R$ 	5.472,00 R$ 	65.664,00 

TOTAL GERAL R$ 	903.851,50 R$ 10.846218,00 

CEMAL -CENTRAL DE E RGÉNCIA MÉDICA DE ALAGOAS LTDA 

Avenida da Paz, 1952, Centro, Maceió, Alagoas, CEP: 57020-440 — Fone: 823641-5427 
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ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Oficio n° 055/2019/FMSM 

Maragogi, 06 de Fevereiro de 2019. 

A Senhora 
Maria Cristina Costa Wanderley 
Presidente da Comissão de Licitação 
Maragogi/AL 

Assunto: Informação de Dotação 

Venho por meio deste, informar a Vossa Senhoria a dotação orçamentária do Fundo 
Municipal de Saúde para Contrafação de Pessoa Jurídica Especializada na Prestação de 
Serviços Continuados de Apoio a Mão de Obra, Médicos Especialistas e Demais Profissionais 
da Saúde. 

Gestão/Unidade: 0550— SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
Fonte: 0040.00.000 

Programa: 10.122.0001.6040 — MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE 

Elemento de Despesa: 33.90.34 — DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

Gestão/Unidade: 05.51 — FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 
Fonte: 0401.00.000 
Programa: 10.301.0004.6003 — PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA — PAB - FIXO 

Elemento de Despesa: 33.90.34 — DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 
Fonte: 0401.00.000 

Programa: 10.301.0004.6004 — PROGRAMA DA FAMÍLIA - PSF 

Elemento de Despesa: 33.90.34 — DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

Fonte: 0401.00.000 

Programa: 10.301.0004.6006 — MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUM. 

DE SAÚDE - PACS 

Elemento de Despesa: 33.90.34 — DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇA0 

Fonte: 0401.00.000 

PREFEITURA DE 
Rua: Alberto Castelo Branco, 33— Centro / Maragogi-Al 1 CEP: 57.955-000 
CNPJ n2  11.781.909/0001-40 1 E-mail: Maragogi@saude.al.gov.br  

nasce um novo tempo 
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ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Programa: 10.301.0004.6011 — MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 

Elemento de Despesa: 33.9034— DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

Fonte: 0405.00.000 

Programa: 10.301.0004.6038 — MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO DA 
GESTÃO DO SUS 

Elemento de Despesa: 33.90.34 — DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

Fonte: 0401.00.000 

Programa: 10.301.0004.6042 — NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 

Elemento de Despesa: 33.90.34— DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

Fonte: 0401.00.000 

Programa: 10.301.0004.6043 — PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO 
BÁSICA - PMAQ 

Elemento de Despesa: 319034— DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

Fonte: 0412.00.000 

Programa: 10.302.00046011 — MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE 
PSICOSSOCIAL - CAPS 

Elemento de Despesa: 33.90.34— DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

Fonte: 0402.00.000 

Programa: 10.302.0004.6008 — MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO 

ATENDIMENTO — TETO FINANCEIRO 

Elemento de Despesa: 33.90.34 — DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

Fonte: 0402.00.000 
Programa: 10.302.0004.6044— MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E 

ALTA COMPLEXIDADE — REDE CEGONHA 

Elemento de Despesa: 33.90.34 — DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

Fonte: 0403.00.000 
Programa: 10.304.0004.6018 — MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

(PFVISA) 

Elemento de Despesa: 33.90.34 — DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

Fonte: 0403.00.000 

111 
PREFEITURA DE 

MARAGOG Rua: Alberto Castelo Branco, 33 — Centro / Maragogi-Al 1  CEP: 57.955-000 
CNPJ n° 11.781.909/0001-40 1 E-mail: Maragogi©saude.al.gov.br  

nasce um novo tempo 
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ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Programa: 10.305.0004.6017 — MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( 
PFVS) 

Elemento de Despesa: 33.90.34 — DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

PREFEITURA DE 
MAINSOCII Rua: Alberto Castelo Branco, 33— Centro / Maragogi-Al 1 CEP: 57.955-000 

CNP.I n2  11.781.909/0001-40 1 E-mail: Maragogi@saude.al.gov.br  
nasce um novo tempo 
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ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSO HUMANOS 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS 

Maragogí, AL -22 de fevereiro de 2019. 

PROCESSO N' 0693/2019 

Ao 
Exmo. Sr. 
Fernando Sérgio Lira Neto 
Prefeito de Maragogi — Al 

Excelentíssimo Prefeito, 

Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, por meio de sua 
Secretária, a qual solicitou a esta Pasta que sejam tomadas as providências cabíveis para a 
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços continuados de apoio a 
mão de obra, médicos especialistas e demais profissionais da saúde, com execução mediante 
regime de empreitada por preço unitário, para atender as necessidades deste Município. 

Considerando que após autorizado o inicio dos procedimentos por Vossa Senhoria, 
através do Despacho encaminhado no dia 24 de janeiro de 2019, os autos foram encaminhados 
à Diretoria de Compras, momento que foi obtido os preços de 3 fornecedores e verificada a 
Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico por Registro de Preços n° 014/2018 da 
Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia - Al. 

Considerando que conforme demonstrado na tabela abaixo, pôde-se verificar a 
vantajosidade para a Administração na adesão da Ata de Registro de Preços do Pregão 
Eletrônico por Registro de Preços n°014/2018 da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia - 
AI, onde vislumbra-se uma diferença de alta de valores com relação aos preços obtidos no 
mercado atualmente, conforme planilha anexa aos autos. 

Considerando que conforme disciplina a Lei n°8.666/93, art. 15,11: "As compras, sempre que 
possível, deverão: 11 - ser processadas através de sistema de registro de preços". Considerando 
ainda, o disposto no Decreto n.° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, onde autoriza a contratação, 
conforme segue: 

PREFEITURA DE 	 Praça Guedes Miranda, 30 — Centro / Maragogi-AL 1 CEP: 57.955 000 
CNP.I o° 1/248.522/0001-961 www.maragogi.al.gov.br  

nasce um novo tempo 



ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSO HUMANOS 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS 

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro 
de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 
§ 10 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar 
o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão. 
§ 2° Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
§ 3° As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo 
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes 
§ 400 instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo 
decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
§ 5o O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a 
primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto 
quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou 
contratação pelo órgão-  gerenciador. 
§ 6° Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante 
deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, 
observado o prazo de vigência da ata. 

Considerando que a aceitação invariavelmente ocorrerá pela vantajosidade de 
utilização da economia em favor da Administração' , sendo que este é um procedimento 
legalmente previsto no ordenamento jurídico, expressamente no artigo acima citado. 

Considerando que o Sistema de Registro de Preços — SRP, é um conjunto de 
procedimentos para registro formal de preços relativos â prestação de serviços e aquisição de 
bens, para contratações futuras. 

No que concerne a Ata de Registro de Preços, é documento vinculativo, obrigacional, 
com característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, 
fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições 
contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. 

Considerando que o SRP não é uma modalidade de licitação, mas sim uma forma, uma 

PREFEITURA DE 	 Praça Guedes Miranda, 30— Centro / Maragogi-AL j CEP: 57.955 000 
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ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSO HUMANOS 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS 

 

ferramenta, pela qual a administração garante o preço sem comprometer-se com a contratação 
apresentando uma série de vantagens e flexibiliza o Poder Público na missão de conciliar as 
necessidades da Administração com a exigência de licitar e adequar-se à disposição dos 
recursos orçamentários. 

Considerando que o SRP apresenta as seguintes vantagens: atender as contingências 
do orçamento, evitando bloqueio de recursos ou no caso de inexistência destes, garantindo o 
preço ora registrado, otimizando assim, a utilização dos recursos orçamentários, haja visto, 
que sua vinculação somente ocorrerá no momento da aquisição ou prestação do serviço e não 
da abertura do procedimento licitatório, atender a determinados tipos de compras que tenham 
dificuldade de planejamento e demandas imprevisíveis, não obrigatoriedade por parte da 
Administração Pública em contratar, obrigação do registrado em garantir o preço, salvo 
superveniência e comprovadas alterações dos custos, diminuição do número de licitações, 
diminuição de armazenamento, evitar eventuais riscos de vencimento de prazos de validades 
dos produtos, contrafação de forma mais ágil sem burlar a legislação sem contar a demora nos 
procedimentos licitatórios normais. 

Por todo o exposto e justificado, entendemos por vantajosa a adesão à ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N' 14/2018, do Mimicipio de 
Delmiro Gouveia — BA, caso entenda vantajoso, solicitamos a devida autorização para adesão 
parcial dos itens e quantitativos, consoante tabela anexa aos autos, sendo necessário ainda, o 
envio de oficias competentes para o órgão Gereneiador da Ata, bem como, para a Empresa 
Registrada. 

Marias stma osta 	derley 
Presidente o omissão Pe 	ente de Licitação 

PREFEITURA DE 	 Praça Guedes Miranda, 30 — Centro / Maragogi-AL CEP: 59.955 000 
CNPJ n° 12.248522/0001-96 F www.maragogi.alsov.br  

nasce um novo tempo 



fitado da Alagoas 

PREFEITURA DE MARAGOGI 
DIRETORIA DE COMPRAS 

Proc. 0893.2018 
DATA: 22/02/2019 

MAPA DE PESQUISA DE PREÇOS 

FORNECEDORES 

FONECÉDDI 01 1,011WZDOS 02 SOINECEDOR 03 FORNECEDOR 03 

CLINICAL - Mn CANAL PRONTATEND PRDIMATIESO 

Undno Total Uniblirio 1RIERI Unado ToW UrdbaRo TRU 

et 2 RS 2010 RI 4 O20 RS 19,35 RS 3 87000 P521 10 RI 4.22O RI 13,56 RI 271e0 
@ 2 P11009 RS 53 721100 RS 28,08 RS 5218000 RS 27 13 RS 54.280.00 RI 1079 RI 37.53000 
03 1050 RS 21,63 RI?? 1081.50 RS20,02 R321,021 P52225 P52135250 RI 12 03 RI 12.631.50 
04 700 RS 21.03 RI 14 72100 RI 20 02 RS 14.014,00 RI 2225 RI 15 575.00 RS 11.27 RI 7.80900 
05 700 RS 34.15 RS 23 9c...‘GO RS 33.03 RS 23.121 CO RS 22 25 RS 15.575,00 P13007 RS 21 049,03 
CO 15C0 R183.85 RS 125 775,0U RI 85.75 RS 128.025,00 R5.93.05 R$ 130 575.03 RI W.65 RS 101475,00 
07 1508 RS 83,85 RS 125 inpo R18575 RS 128.82500 HZ 104,10 RI 155.20O R175,17 R111275503 
08 C R131.20 R$ 15.720,00 R531,02 RS 1&812.00 RS 86.05 RS 39.830.00 RS 67.85 
Ri 1050 R$24,12 RS 25328.03 RS 23.13 RS 24.286,50 P12415 RS 25357.50 RS 15 03 R$ 15781.50 
10 1600 RI RI W4 RS 3810 RI RI 42.12 RS 87.39203 RS 33,87 P5541 
11 OT RS 83 85 RISO 31000 RS 3575 RS 51 450W RS 93.05 RI 5503000 RS 75 17 RI 451 ate° 
12 80D RI a3,85 RI 50.310.90 RIOS 75 RI 51.453,80 RS 9305 RS 55830.80 R1 670 RI 40 mico 
13 6W RI 8385 RS W310.00 RS 85175 RI 51 453.00 RS 9306 RS 55.830,00 RS 75,17 RI 45 102 00 
14 losn RI 31,20 RE 32780,03 RI 31 02 RA 32.571,00 R$ 0,12 RS 44228.00 RS 24,05 RI 25.2t2. 
15 ECO R45250 RS 31.5CO.00 RI 53.70 RS32220.00 RI 8805 R530.630.00 RS 07,85 RS 4059000 

2850 RI 11,02 R$ 28 280 CO RS 12 12 RS 32.118,00 RS 13,13 RI347gI.50 RS 11,27 RS 29886.50 
750 R$ 11.02 RS 8.285.00 RI 1212 RSS.UQO,W RS 13 13 RI 9847 50 RI 15,03 RS 11.212.50 
500 R1133,B5 RS 41.925.00 RS 85,75 P542 57503 RS 33.05 RS 4&5251 RS .57.65 RS 33.825.03 

19 500 RI 83.85 RS 41.025.00 P18575 RS 42.875,00 RS 118,00 R558000.00 P17517 R$37 585 03 
20 MC RI 1025 RS82WW RS 9 12 RI 7298.00 RS 13,13 RIO 504,08 RS 9.02 RI 7.21800 
21 800 P58385 RI 50310W RS85.75 RI 51.45008 RI 93, RS 55.030.00 R175.17 RI 45.102 03 

2 P5110222  RS 22040,00 R11,12 RS 18240.00 P11313 R120 2W3.08 RS11.91 RS 23.820.03 
23 600 RS 11.02 RI 6512,00 RS 012 RIS 472,00 RI 13,13 RI? 8713,00 RS 1052 RS 631203 

TOTAL MENSAL RI 9C0.173,50 RI 903.951.58 R1 1.042.1n,a0 RI 798113.50 
TOTAL ANUAL RI 	10.802.082,00 RI 10.866.218,00 RS 12.506.06400 RI 9.578362,00 

FIRMA 	 COUPE:MED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 
CNPJ 	 19.322.9341000178 
ENDEREÇO 	Praça Prnidelle Tanen/do None5. 	piso. San ar 532B, VIttite Cl& Ca.iquI. - IA 

VENCEDORA 

RICARDO DE ALMEIDA SOUTINNO 
DIRETOR DE COMPRAS 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO 
GOUVEIA 

Processo Administrativo n°1001-043/2018 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS, Pessoa 
Jurídica de Direito Publico interno, inscrito no CNPJ sob o n° 12.224.895/0001-27, com 
sede na Praça da matriz, n.° 08 Centro, na cidade de Delmiro Gouveia, Estado de Alagoas, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Eraldo Joaquim Cordeiro, brasileiro, 
solteiro, funcionário público, portadora da cédula de Identidade n° 404.258 SSP/AL, 
inscrito no CPF/MF sob o n°  354.556.675-72, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n° 14/2018, 
publicado no Diário Oficial do Município do Estado de Alagoas de 30 de Janeiro de 2019. 
RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo 
com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições 
previstas nu editai, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 dc 
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n°29.342, de 28 de novembro de 2013, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 

DO °FURTO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestaçtto de 
serviços continuados de apoio a mão de obra, médicos especialistas e demais profissionais 
de saúde, com execução mediante o regime de empreitada por preço, especificados nos 
itens, do Termo de Referência anexo ao edital do Pregão, que é parte integrante desta Ata, 
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as demais 
condições ofertadas na proposta são as que seguem: 

COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE CNPJ N° 
19.322.934/0001-78, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, n° 86, 2° piso, sala 32° 
e 323, centro, Vitória da Conquista — BA, neste ato representada pelo scu representante 
legal a Senhora Daiane Silva Moreira, portadora do RG n° 0745369669 SSP/AL, CPF (MF) 
N° 012.920.665-20, com sede na Avenida Jardim Guanabara, s/n, 5° avenida Lote A, Bloco 
Pelicano, n° 13. Apto. 001, CEP 45.026-145, Vitória da Conquista— BA. 

g/4c 
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Item Especificação Quantidade 
Valor 

unitário 
Valor Mensal 

01 Serviços de atividade biomédica 1100 13,58 14.882,00 

02 Serviços de enfermagem 4000 18,79 75.165,36 

03 Serviços de atividade farmacêutica 2100 12,03 25.255,56 

04 Serviços de fisioterapia 3200 11,27 36.079,37 

05 	Serviços de fonoaudiologia 1440 30,07 43295,25 

06 Serviços médicos clinico geral 3000 67,65 202.946,48 

07 
Serviços médicos para programas 

de saúde da família. 
3000  

75,17 225.496,09 

08 Serviços médicos em radiologia. 1200 67,65 81.178,59 

09 Serviços de atividades em nutrição 2100 15,03 31.569,45 

10 Serviços de atividade odontológica 3200 33,82 108.238,12 

11 
Serviços médicos de atividade 

oftalmológica 
1200 75,17 90.198,44 

12 
Serviços médicos de atividade 

ortopédica. 
1200 67,65 81.178,59 

13 Serviços médicos de urologia 1200 75,17 90.198,44 

14 Serviços de atividade psicologia 2100 24,05 50.511,12 

15 
Servicos de atividade técnica de 

. 	psiquiatria 
1200 67,65 81.178,59 

16 
Serviço de atividade técnica de 

enfermagem. 5300 11,27 59.178,59 

17 
Serviços de atividade técnica de 

radiologia. 1500 15,03 22.549,61 

18 
Serviços médicos de atividade 

endocrinologia. 
1200 67,65 81.178,59 

19 Serviços médicos de atividade 
neurologia. 1200 75,17 90.198,44 

20  Serviços de auxiliar para atividade 
1600 9,02 14.431,75 

enfermagem. 
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21 
Serviços médicos de atividade 

pediatra. 1200 75,17 90.198,14 

22 Serviços de Assistente Social 3500 11,91 41.687,46 

23 
Serviços técnicos em atividade 

nutricionista 1200 10,52 12.627,78 

R$ 1.650.000,01 (Um milhão seiscentos e cinquenta mil e um centavos). 

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

3.1. São participantes todos os órgãos e entidades que compõe a Administração do 
Município de Delmiro Gouveia: 

VALIDADE DA ATA 

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de 
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, não podendo ser prorrogada. 

REVISÃO E CANCELAMENTO 

5.1. A Administração realiratá pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a 
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao 
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as 
disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal n° 8.666, 
de 1993. 

5.3. Quando o preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.3.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 

5.4. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
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5.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; 

5.4.2. Convocar os demais foineeedei es paia assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa. 

5.6. O registro do fornecedor será cancelado miando- 

5.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
administração, sem justificativa aceitável; 

5.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço reeistrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 

5.6.4. Sofrer a sanção prevista nos incisos III ou IV do capar do art. 87 da Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 
2002. 

5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1., 5.6.2. e 5.6.4. será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

5.8.1. Por razão de interesse público; 

5.8.2. A pedido do fornecedor. 

6. CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Contrato ou Termo de 
Referência. 

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 10  do art. 65 da Lei n°8.666/93. 

6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes 
integrantes do cadastro de reserva, que aceitaram cotar o objeto com preços iguais ao do 
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licitante vencedor do certame, está anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do 
art. 10, §20, II, do Decreto n° 29.892, de 2014. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual 
teor, a qual, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, encaminhada 
cópia aos órgãos participantes. 

Debilito Gouveia (AL), 13 de Fevereiro de 2019. 

PREFEITURA WIUNICIPAE DE DELMIRO GOL VEIA-ALAGOAS 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

J'(00 Nrtdo, da 9P 
FORNECEDOR REGISTRADO 

TESTEMUNAÀ 

r. I et.", 	5-7 

TESTEMUNHA - CPF N° 0E6 . 	364 -t4 



ernando Sergio ira e o 
Prefeito do Município de Maragogi — AI. 

Atenciosamente, 
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ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARAGOGI 

Oficio n° 99/2019 	 Mamgogi-AL, 22 de fevereiro de 2019 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Eraldo Joaquim Cordeiro 
Prefeito Municipal de netinho Gouveia - Al 
Ref.: Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n° 14/2018 

Prezado Senhor, 

Venho por meio do presente oficio, e com fulcro no Decreto Federal W9.48812018, 
requerer a Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n° 14/2018 que 
tem como objeto o registro de preço para eventual prestação de serviços continuados de 
apoio a mão de obra, médicos especialistas e demais profissionais de saúde, com execução 
mediante o regime de empreitada por preço, nas quantidades especificadas na tabela em 
anexo a este documento. 

De forma complementar, solicito que V.Sa. em caso de concordância com nosso 
pleito, nos envie toda a documentação relativa ao referido processo bem como comunique 
ao detentor da referida Ata de Registro de Preço tal decisão para que o mesmo possa então 
se manifestar a este respeito. 

Na certeza do pleno acolhimento das solicitações aqui colocadas, lançamos desde 
já nossos votos de estima e consideração. 

PREFEITURA DE 

MARO aff 

Praça Guedes Miranda, 30— Centro / Maragogi-Al I CEP. 57.955-000 
nasce um novo tempo 

	
CNPJ n° 12.248.522/0001-96 I www.maragogi.al.gov.br  
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ANEXO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
MENSAL 

serviços de atividade Biomédica 200 R$13,58 R$2.716,00 
2 serviços de Enfermagem 2000. R$18,79 R$37.580,00 
3 serviços de atividade farmacêutica 1.050 R$12,03 R$12.631,50 
4 serviços de fisioterapia 700 R$11,27 R$7.889,00 
5 serviços de fonoaudiologia 700 R$30,07 R$21.049,00 
6 serviços médicos clínico geral 1.500 R$67,65 R$101.475,00 

7 
serviços médicos para programas 

de saúde 1.500 R$75,17 R$112.755,00 
8 serviços médicos em radiologia 600 R$67,65 R$40.590,00 
9 serviços de atividade em nutrição 1.050 R$15,03 R$15.781,50 
10 serviços de atividade odontológica 1.600 R$33,82 RS54.112,00 
11 serviços de atividade oftalmológica 600 R$75,17 R$45.102,00 
12 serviços de atividade ortopédica 600 R$67,65 R$40.590,00 
13 serviços de urologia 600 R$75,17 R$45.102,00 
14 serviços de atividade psicologia 1.050 R$24,05 R$25.252,50 
15 serviços de atividade psiquiatria 600 R$67,65 R$40.590,00 

16 
serviços de atividade técnica de 

enfermagem 2.650 R$11,27 R$29.865,50 

17 
serviços de atividade técnica 

radiologia 750 R$15,03 R$11.272,50 

18 
serviços de atividade 

endocrinologia 500 R$67,65 R$33.825,00 
19 serviços de atividade neurologia 500 R$75,17 RS37.585,00 

20 
serviços de auxiliar para atividade 

enfermagem 800 R$9,02 R$7.216,00 
21 serviços de atividade pediatria 600 R$75,17 R$45.102,00 
22 serviços de assistente social 2.000 R$11,91 R$23.820,00 

23 
serviços técnicos em atividade 

nutrição 600 R$10,52 R$6.312,00 
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ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARAGOGI 

Oficio n° 99/2019 	 Maragogi-AL, 22 de fevereiro de 2019 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Eraldo Joaquim Cordeiro 
Prefeito Municipal de Delmiro Gouveia - AI 
Ref.: Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n° 14/2018 

Prezado Senhor, 

Venho por meio do presente oficio, e com fulcro no Decreto Federal W9.488/2018, 
requerer a Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n° 14/2018 que 
tem como objeto o registro de preço para eventual prestação de serviços continuados de 
apoio a mão de obra, médicos especialistas e demais profissionais de saúde, com execução 
mediante o regime de empreitada por preço, nas quantidades especificadas na tabela em 
anexo a este documento. 

De forma complementar, solicito que V.Sa. em caso de concordância com nosso 
pleito, nos envie toda a documentação relativa ao referido processo bem como comunique 
ao detentor da referida Ata de Registro de Preço tal decisão para que o mesmo possa então 
se manifestar a este respeito. 

Na certeza do pleno acolhimento das solicitações aqui colocadas, lançamos desde 
já nossos votos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 	

Ckçá,emanãàrTerigio Lir 
Prefeito do Município de Maragogi — AI. 

PREFEITURA DE 

PIAMOGi Praça Guedes Miranda, 30— Centro / Maragogi-Al I CEP: 57.955-000 
nasce um novo tempo 	 CNN n° 12.248.522/0001-96 I www.maragogi.al.gov.br  



ANEXO 

ITEM QUANT. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
MENSAL ESPECIFICAÇÃO 

1 serviços de atividade Biomédica 200 R$13,58 R$2.716,00 
2 serviços de Enfermagem 2.000 R$18,79 R$37.580,00 
3 serviços de atividade farmacêutica 1050 R$12,03 R$12.631,50 

R$7.889,00 4 serviços de fisioterapia 700 R$11,27 
5 serviços de fonoaudiologia 700 R$30,07 R$21.049,00 
6 serviços médicos clinico geral 1.500 R$67,65 R$101.475,00 

7 
serviços médicos para programas 

de saúde 1.500 R$75,17 R$112.755,00 
8 serviços médicos em radiologia 600 R$67,65 R$40.590,00 
9 serviços de atividade em nutrição 1.050 R$15,03 R$15.781,50 

10 serviços de atividade odontológica 1.600 R$33,82 R$54.112,00 
11 serviços de atividade oftalmológica 600 R$75,17 R$45.102,00 
12 serviços de atividade ortopédica 600 R$67,65 R$40.590,00 

R$45.102,00 13 serviços de urologia 600 R$75,17 
14 serviços de atividade psicologia 1.050 R$24,05 R$25.252,50 
15 serviços de atividade psiquiatria 600 R$67,65 R$40.590,00 

R$29.865,50 16 
serviços de atividade técnica de 

enfermagem 2.650 R$11,27 

17 
serviços de atividade técnica 

radiologia 750 R$15,03 R$11.272,50 

18 
serviços de atividade 

endocrinologia 500 R$67,65 R$33.825,00 
19 serviços de atividade neurologia 500 R$75,17 R$37.585,00 

20 
serviços de auxiliar para atividade 

enfermagem 800 R$9,02 R$7.216,00 
21 serviços de atividade pediatria 600 R$75,17 RS45.102,00 
22 serviços de assistente social 2.000 R$11,91 R$23.820,00 

23 
serviços técnicos em atividade 

nutrição 600 R$10,52 R$6.312,00 
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ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURAMUNICIPALDEMARAGOGI 

GABINETE DO PREFEITO 

Oficio n° 100/2019 	 Maragogi-AL, 22 de fevereiro de 2019 

A Excelentíssimo Senhora 
DAIANE SILVA MOREIRA 
Presidente da COOFEMED — Cooperativa de 
Trabalho da Saúde 
Ref.: Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n° 14/2018 

Prezado Senhor, 

Venho por meio do presente oficio, e com fulcro no Decreto Federal W9.488/2018, 
requerer a Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n°  14/2018 que tem 
como objeto o registro de preço para eventual prestação de serviços continuados de apoio a 
mão de obra, médicos especialistas e demais profissionais de saúde, com execução mediante 
o regime de empreitada por preço, nas quantidades especificadas na tabela em anexo a este 
documento. 

Assim, solicitamos a gentileza que a resposta desta COOPERATIVA seja 
formalizada a este Órgão o mais breve possível. 

Na certeza do pleno acolhimento das solicitações aqui colocadas, lançamos desdejá 
nossos votos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

ded~i/it 
emando Sérgio ira Neto 

Profito do Município de Maragogi — Al. 

PREFEITURA CIE 

 

MARAGOGI Praça Guedes Miranda, 30 — Centro / Maragogi-Al I CEP: 57.955-000 
CNPJ n° 12.248.522/0001-96 www.maragogi.al.gov.br  nasce um novo tempo 
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ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURAMUNICIPALDEMARAGOGI 

GABINETE DO PREFEITO 

ANEXO 

QUANT. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
MENSAL ITEM ESPECIFICAÇÃO 

I serviços de atividade Biomédica 200 R$13,58 R$2.716,00 
2 serviços de Enfermagem 2.000 R$18,79 R$37.580,00 
3 serviços de atividade farmacêutica 1.050 R$12,03 R$12.631,50 
4 serviços de fisioterapia 700 R$11,27 R$7. 889,00 
5 serviços de fonoaudiologia 700 R$30,07 R$21.049 00 
6 serviços médicos clinico geral 1.500 R$67,65 R$101.475,00 

7 
serviços médicos para programas 

de saúde 1.500 R$75,17 R$112.755,00 
8 serviços médicos em radiologia 600 R$67,65 R$40.590,00 
9 serviços de atividade em nutrição 1.050 R$15,03 R$15.781,50 
10 serviços de atividade odontológica 1.600 R$33,82 R$54.112,00 
II serviços de atividade oftalmológica 600 R$75,17 R$45.102,00 
12 serviços de atividade ortopédica 600 R$67,65 R$40.590,00 
13 serviços de urologia 600 R$75,17 R$45.102,00 
14 serviços de atividade psicologia 1.050 R$24,05 R$25.252,50 

R$40.590,00 15 serviços de atividade psiquiatria 600 R$67,65 

16 
serviços de atividade técnica de 

enfermagem 2.650 R$11,27 R$29.865,50 

17 
serviços de atividade técnica 

radiologia 750 R$15 03 R$11.272 50 

18 
serviços de atividade 

endocrinologia 500 R$67,65 R$33.825,00 

19 serviços de atividade neurologia 500 R$75,17 R$37.585,00 

R$7.216,00 20 
serviços de auxiliar para atividade 

enfermagem 800 R$9,02 

21 serviços de atividade pediatria 600 R$75,17 R$45.102,00 

22 serviços de assistente social 2.000 R$11,91 R$23.820,00 

23 
serviços técnicos em atividade 

nutrição 600 R$10,52 R$6.312,00 

PREFEM1RA DE 

Praça Guedes Miranda, 30 -Centro / Maragogi-Al I CEP: 57.955-000 
nasce um novo tempo 	 CNPJ n°12.248.522/0001-96 f www.maragogial.gov.br  



Prefeitura de 
DELMIRO 
GOUVEIA 

Praça da Matriz,08-Centro- Tel: 3641-1178 - CNPJ: 12.224.895/0001-27 
GABINETE DO PREFEITO 

Oficio n° 020/2019 — PMDG - GP 

Delmiro Gouveia, 28 de fevereiro de '2019. 

A sua Excelência o Senhor 
FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO 
Prefeito Municipal de Maragogi/AL 

Assunto: Adesão de Ata de Registro de Preço 

Exmo. Senhor Prefeito, 

Em resposta ao oficio, AUTORIZAMOS a utilização de 100% dos serviços 

registrados na Ata de Registro de Preços, oriunda do Pregão Eletrônico n° 014/2018 da 

Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/AL, ADJUDICADOS em nome da empresa 

COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE, inscrita no CNP." 

19.322.934/0001-78, com fulcro no art. 22 do Decreto Federal n° 7.892/2013, que 

regulamenta o Sistema de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei 8.666/93. 

Por oportuno, encaminhamos cópia dos documentos solicitados, ao tempo que 

externamos nossos sinceros votos de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Eraldo JOcattnum rdeiro 
Prefeit 

Praça da Matriz, n° 08 — Centro — Delrniro Gouveia— AL — CNRI: 12.224.895/0001-27 
www.delmirogouveia.al.gov.bd  - www.pmdg.com.br/transparencia/  - visitealagoas.corn/destino/delmiroi 

E-mail: pabinetenrefeituradelmiro crimma.1.com  Fone: (82)3641-2008 / 1178 1194 

;Vi 

   



Oficio e 06/2019 

›triFerint‘d 
COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

Vitória da Conquista/BA, 28 de Fevereiro de 2019. 

Ao 
Ilustre Senhor Prefeito do Município de Ma ragogi-AL, Sr. Fernando Sérgio Lira 

Neto 

Ref.: Oficio n" 100/2019 - Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 

le 14/2018 

A COOFEMED — COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE, Pessoa Jurídica 

de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n° 19.322.934/0001-78, com sede na Praça 

Presidente Tancredo Neves, n° 86, Edifício Conquista Center, 2° Piso, Sala 32A e 

Sala 32B, Bairro Centro, CEP 45000-525, Vitória da Conquista, Estado da Bahia, 
representada por sua Presidente Senhora Daiane Silva Moreira, brasileira, casada, 
Técnica de Enfermagem, inscrita no CPF sob o ri" 012.920.665-20, portadora da Cédula 
de Identidade n° 07.453.696-69 SSP/BA, residente e domiciliada na Avenida Jardim 
Guanabara, s/n, 5' Avenida, Lote A, Bairro Boa Vista, Vitória da Conquista/BA, CEP 

45.026-145, VEM por meio deste, em resposta ao Oficio em epígrafe, que traz a 

solicitação do Município de Maragogi/AL no sentido de aderir á ata de registro de preços 

do Município de Dehniro Gouveia, Pregão Eletrônico n° 14/2018, e com fulcro no 

Decreto Lei n° 7892/13, alterado pelo Decreto Federal n°9.488/2018 DECLARAR-SE 

INTERESSADA E CIENTE DA ADESÃO.  

Declara ainda, dispor de todo o aparato necessário para a realização do serviço, nos 

moldes e quantitativos solicitados pelo Municipio aderente. 

• 
COOF MED— Coopera'v de Tr i alho da Saúde 

CNPJ n" 19.322.934/000b78  
Daiane Silva Moreira — Presidente 

CPF n°012.920.665-20 

0004111ED - ~penarei de Trabalhe da Saúde 

Pç. Ne/Ident. Tesereds nem. r Sb. V Pin - Ida 520. Ide 525. Oeste.. enode és 

Osaspilshe -112. Ofle 45.0004 25 
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MUNICIPIO DE DELMIRO COUVE,* 

Licitações 

licilaÇãO 1ns  150302] 

19/12/2018 
	

www.licitacoes-e.com.br  

SEWant:<,n 

Alennmemn:SAC ea 1 Ouvidoria Bras[IIMDF -1911212018 11101 

Sala CS disputo 	UNilanos 	Pssquisê avançada 	Suss bolactes 	Banco de Praças 	Mina 	San 

roc. N° 

IS " 

Opçoes 

°rente 
	 ~ICON° DE DELMIRO GOUVEIA ( (1) MUNICIPIO DE DELMIRO GOLIVEIA 

Pregoeiro 	 ERIKA VANESSA MELO DE LIMA 

Resumo de Idtanna 	 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIDOS CONTINUADOS DE APOIO A MÃO DE CERA, MÉDICOS 
ESPECIALISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. DOM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR 

PREÇO UNITÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA/AL 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SACCIE) 

Edital 014-1018 Processa 1001049/1018 

Modatdedeldso Pregão Tipo Menor preço 

Parrdpas9a do fornecedor Ampla Prazo para impugnação má 7 dia(s) 

Sfluação da lultaMo PunlIcada Data de publicação 19(12/2018 

Imcio acolnimento de propostas 21 /12/2010411100 Lrnina acolmmerns de propostas 10/01/2011.0100 

Abertura d&S propostaS 10/01/2019-00:00 Date e a hora da cispuia 10/0112011110:00 

Idioma as Solapar Português FAneda da liemsolo (RS) Real 

Abrangenoa da Copula MELO:nal Moeda da proposta Moeda da licita,* 

Forma pe conal:00 ElelrOnleo Equslizaçào CLIS Nilo 

Cpo de encerramento Øa dISpura RanddmIco 

http5://licitacoes-e.com.brkop/consultar-detelhes-ficitacao.aap?nurneroLicitacao=750302&opcao=consultarDetalhesLicitacao 	
1/1 
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PREFEtTURA MUNICIPAL 

DELMIRO 
GOUVEIA 

terers!  Cuidondo do nosso genial 
Praça da Matriz n° 08,- Centro-Te1.3641-2349 - CNRI:12224.895/0001-27 

AVISO DE LICITAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE DELISIIRO GOUVEIA — a, por intermédio da Pregoeira 

a Senhora Erilca Vanessa Melo de Lima, designada pela Portaria n° 1.162.2 GP de 23 de 

Julho de 2018, toma público que se encontra a disposição dos interessados na Central de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia — AL, EDITAL DE PREGÃO 

ELETRONICO N' 14/2018 cujo Pregão tem por objeto o registro de preço para 

contratação de serviços continuados de apoio a mão de obra, médicos especialistas e 

demais profissionais de saúde, com execução mediante o regime de empreitada por preço 

unitário, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município, 

com data de abertura mareada para o dia 10 de Janeiro de 2019 às 08:00 horas na Central 

de Licitações. 

Dei-miro Gouveia-AL, 20 de Dezembro de 2018. 

l‘tar ,i5.0a 4211 i.p.L-e 
nka Vaneása IVIelo de :Lima 

Pregoeira 



Alagoas , 20 de Dezembro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Magoas • ANO VII N" 0935  	I. ale  

GABINETE DO PREFEITO 
PENSÃO POR MORTE 

PORTARIA N` 797/2018 

"DispÕe sobre a concessão do beneficio PENSÃO 
POR MORTE ao Senhor Rozinaldo Cordeiro 
Monteiro". 

O PREFEITO DO MUNICfPIO DE CORURIPE e o DIRETOR 
PRESIDENTE DO PREVICORUR1PE no uso de suas atribuições e 
prerrogativas legais e considerando o Art. 40 § 7°, Inciso 11 da 
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 
bl° 41/2003, c/c An 25, Inciso lida Lei Municipal N° 1.158/2010, de 
24 de Março de 2010: 

RESOLVEM: 

An. r Conceder o beneficio PENSÃO POR MORTE em 
decorrência do falecimento da se Ruth Rodrigues Monteiro matricula 
3199, CPF 287353354-72 ex-servidora Aposentada, com proventos 
integrais e paridade em favor do Sr. ROZINALDO CORDEIRO 
MONTEIRO portador do CPF 010.025.528-00, RG IV' 14008665 
SSP/SP, viúvo da Ex-segurada, conforme processo administrativo n° 
1112005/2018 a partir de 03/11/2018 data do falecimento, até 
posterior deliberação. 
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação; 

De-se Ciência. 
Registre-se. 
publique-se 
e cumpra-se. 

Comine, 30 de Novembro de 2018. 

JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA 
Prefeito dc Coruripe 

LUIZ FAUSTINO DA SILVA JÚNIOR 
Presidente do PREVICORURIPE 

Publicado por: 
Fabiana Lesse dos Santos 

Código Identilicador:S55CF5D2 

GABINETE DO PREFEITO 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

PORTARIA n° 794/2018 de 30 de novembro de 2018. 

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTARIA 
POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 
COM PROVENTOS INTEGRAIS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORURIPE no uso de suas 
atribuições e prerrogativas 

Tendo em vista o que consta no Processo Administrativo N. 
1022037/2018, RESOLVE conceder Aposentadoria Voluntária por 
Idade e Tempo de Contribuição — Especial Magistério, com tempo 
de serviço/contribuição de 31 anos, 03 meses e II dias, a Sia 
9~ BEZERRA SALES DOS SANTOS, CPF u." 689.382.334- 
72. P1S/PASEP 	1 702 227 411-6, da Secretaria Municipal de 
Educação, Professor Primário, Matricula a° 00307 do Quadro de 
Servidores de Provimento Efetiva do Poder Executivo Municipal, 
com proventos integrais, calculados com base na última 
remuneração contributiva da servidora, na forma da lei, com 
paridade, de acordo com o arr. 60  da Emenda Constitucional n° 41, 
de 19 de dezembro de 2003, publicada no DOU em 31 de dezembro 
de 2003. c/c o art. 15, §r , da Lei Municipal n° 1.158/2010, de 24 de 
março de 2010. publicada na Secretaria Municipal de Administração 
deste Municiai°, em 24 de março de 2010. 

DA-se ciência, 
registre-se. 

publique-se 	

Proc. ir 

CORURIPE, em 30 de novembro de 2018. Eis, HH 

JOAQUIM BELTRÃO SIQUEIRA 
Prefeito de Coruripe 

LUIZ FAUSTDVO DA SILVA JÚIVIOR 
Presidente do PREVICORURIPE 

OrrOUNEIrla 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade: SRP Pregão Eletrônico n.° 014/2018 
Tipo: Menor preço por lote de itens 
Processo n.°1001043/2018 
Disponibilidade: lutp://www.licitacoes-e.cornbr 
Objeto: Registro de preços para contatação dos serviços continuados 
de apoio a mão de obra, médicos especialistas e demais profissionais 
de saúde, com execução mediante o regime de empreitada por preço 
unitário, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de 
Delmiro Gouveia/AL (Secretaria Municipal de Saúde). 
Data de realização: 10 de janeiro de 2019, ás 08h0Ornin. 
Informações: epl.delmirogouveia@hotmancom 

ERIIL4 VANESSA MELO DE LIMA 
Pregoeira 	

Publicado por: 
Ana Ligia da Silva Gomes 

Código Identificador:0E kA8E43 

CTADO  DE kl. :COAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DI DOIS RIACHOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N°003/2018 

O Municipio de Dois Riachos, do Estado de Alagoas, através da 
Comissão Permanente de Licitação, designada pela PORTARIA lb' 
010/2018, dê 29/012018. torna pública para conhecimento dos 
interessados a realização de Tornada de Preços n° 0031201R tendo por 
objeto a Contratação de Empresa Especializada na Área de 
Engenharia Civil, para a dentição dos serviços de Implantação de 
Melhorias Sanitárias Domiciliares no Municipio de Dois Riachos. do 
Estado de Alagoas, conforme TERMO DE PROPOSTA N" 
083131/2013/SICONV/FUNASA, conforme descriminação constante 
no projeto básico. ABERTURA: 04/01/2019 - 09h0Omin. LOCAL: 
Saia de Reuniões da Prefeitura, situada na Avenida Miguel Vieira 
Novais, n't 100, Centrá, Dois Riachos (AL), CEP 57360-000. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Os interessados poderão 
retirar •o edital e seus.  anexos e/ou obter maiores informações 
pessoalmente de r a 6" feira das 08:00bs às 12:00hs uo floriria de 
expediente no endereço acima citado ou pelo portal: 
bltp://tramparencia.doisriacues.aLgov.nroleltacaon 

Dois Riachos (AL). 19 de dezembro de 2018. 

MARIA CLÉCIA DA SILVA BEZERRA 
Presidente da CPL. 

Publicado por: 
Alessandro Lopes Barros 

Código identificador:F9566BC9 

Publicado por: 
Fabiana Lesse dos Sargos 

Código Identificador:13 7E5A4E 

7 warnr.diariomunieival com.br/ama  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

AVISO DE SUSPENSÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Ne 13/2016 

A Pregoeira da CEL da Prefeitura Munidpal de Rio Branco - Ave, torna público 
a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico ris. 13/2015 - CEL/PMRB, cujo objeto e Aquisição de 
veicub automotor doo Caminhão Carga Seca da Secrelada municipal de Cdadania e 
Assisténda Social • SEMCAS, conforme Processo AdmInktratiVo ne 291/2018. Esta LICitaçãO 
teve a seguinte publicidade: Aviso de Ucitaçalra. publicado no Diário Oficial da união na. 236 
- seção 3. Pág. 213. no Diário Oficial do Estado ne. 12447, Pág. 131, ambos do dia 10 de 
dezembro e no Jornal "A Trbuna" riE 5.5.7.8. Pág. a do dia 08 de dezembro de 2018 e no 
sue wwwlicitecoes.e.com.br. através do Ng 748/363. em vinde de pedidos de 
esclaradmentos. 

Rio Branco-AC, 20 de dezembro de 2018. 
MOJA RONORATO DA SILVA MORAES 

AVISO DE SUSPENSÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Na 132/2018 

A Pregoeira da GEL da Prefeitura municipal de Rio Branco - Acre. orna público 
à SUSPENSÃO do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DF PREÇOS ne. 132/2018 - 
GEL/PMEB. tule o objeto é Aquisição de Etiquetas Térmicas, para a Secretaria municipal de 
Saúde - SEMSA. Processo CEVPMREI N'. 265/2018. Esta licrtaçãO teve a seguinte 
Publicidade: Aviso de tbdtação, publicado no Diário Oficial da OnlED na. 236, seção 3,  Ra& 
213, no Otário Oficial do Estado na. 12.447, Pág. 127. ambos do dia 10 de dezembro. e no 
jornal "Opinião" na 1. 657, do dia 8 de dezembro de 2018, em Mude de pedidos de 
esclareeRnento. 

Rb Brant0. 19 de dezembro de 201& 
LOURDES CAROUNE BEZERRA DE QUEIROZ 

ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO 

ornaram DE REGISTROS DE PREÇOS 

Processo: 1700.01.26.12/2011,  Prega° Eletrônico n' 01/2018. Objeto: Formação de Registro 
de Preços para eventual e futura aquislpflo de Confecção De Materiais Gráficos; 
fornecedor; lote único: LEANDRO MOIAS BARROS-ME, CNN n' 07.337342/0001-40. Valor 

Global: R$ 444.901,60, 

Processa: 1700.02.16.12/2017, Pregão Eletrônico ri 02/2018. Objeto: Formação de Registro 
de Preços para eventual e futura aquisição de Material de Expediente; Fornecedor lote 
única: M1XPEL COMERCIO DE PAPEURLA E INFORMATICA EtRELQ, CNN IQ 
111150,645/0001-09, Valor RS 1349999,00. Objeto:- formação de Registro de Preço, para 
eventual e futura aquisição de Material de Material de Limpeza; fornecedor lote único: 
ALAGOANA OISTNEUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTIS LTDA-EPP, CNN o" 
26.196.404/C001.96, Valor: Rs 3E2.996,30, 

Processo: 1700.01.24.11/2017. PrégE0 Ele, assim C 0612017. Objeto: fOrMapla de Registro 
de Preços para eventual e futura aouisição de Gêneros Rlimenticias:.Forneoederes: -BOA 
VISTA DISTRailliDORA LIDA-ME. CNN na 14.7213.741/0001-06. Itens: 1, 4, 5, 7, 9, 12, 13. 
lfs 19;32, 38, 50; sa. 56, 57, 60, El. 52. Valor total dos itens: RS 591.395,00. ELMAN 
COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LIDA - EPP. CNN ne 11,921,6~.65, Rena 

3, e. 10, 14. 15, 17, 20, 31, 22, 23, 24, 25. 26, 27. 28, 29, 30. 31. 35, 41. 42, 45, 97. 49. 
51. 54, 55, Et 59. 64, 65. 66. 67. Valor total dos Itens: RS545.517,00. APAR COMERCIAL DE 
AUMENTOS LIDA EPP, CNN ne 2.1.123.561/0001-65. Itens: 33, 37, 39, 43, 46. Valor total 

itens: as GS.780,00. PORTAL COMERCIO-  Dr AUMENTOS LIDA - EPP. CNN Ng 
21.883.765/0001-97. Item 02. 00, 11, IR, 34, 33,40.44, 48, 52, 63. Valor total dos itens: 
Prozesso: 1700.0131.05/2018. Pomada Pública á' 01/201.8 Objeto: formação de Registro 
de Preços para eventual e futura aquisição de Géneros imentidos; fornecedores: Itens: 

01. 	02,05.06.08.09,10.11.12.13,16,17.18,20,2L22.23.24,25,26.27.28.2930  
CDOCOOPERATIVA 005 AGRICULTORES QUALIFICADOS (COOPAQL CNN n' 
14.793.555/0001-42, Valor Global: RS 485385,00. Itens: 03, 04. 07.14, .15 e 
19:COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA ZONA DA MATA ALAGOANA-1000PMATAI 
CNN rr 14326.182/0E01-03, Valor Global: RS 7/132.00. 

Processo: 1700.1.02.1/2013. modalidade: Pregão Eletrônico a' 03/2018. Objeto: Formação 
de Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Mobiliário, materiais 
permanentes, eletrodomésticos e &erro eletrOnkosr fornecedores: Itens: 01. 05, 07, 14, 15, 
16., 17, 1E. 19. 20, 22. 27, 2A 30, 33, 43: CEZÁRIOS MÓVEIS E COMÉROO LIDA-FRP, CNN 
Ir 03.016.072/0001-15. Valor Global: R$ 27.131,26. Item 29: BRASINOX COMERCIAL LIDA-
ME, CNN n' 03.695.723/CC01,52. Valor R$ 5.6.noo. Itens: 03, 04, 10, 12,13, 21, 23, 35: 
BETA SOLUlICIN COMÉRCIO O.ÉTRO ELETRÔNICO LIDA-ME, CNN n' 11.028345/0001-70, 
Valor Global: RS 35.544.00. !tens: OS, 09, ià, 26, 42: DOMINI) COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS EIREU - LIDA, CNPJ n5 18.527.1s5/0ccI.98. Valor global: 13.1E6.12. Itens: 
01.02, 24,25, 31.32. 34. 36. 37, 38, 39, 40, 41: GQS tisno E EQUIPAMENTOS ODA-EPP, 
CNN n* 11.427.407/0001-15. Valor Global: R$ 36.517,00. 

Processo: 17011.08.212028. Pregão eletrônico n' 04/203.8. Objeto: fomInEo de Registro 
de Preços para eventual e futura aquisição de carteiras escolares e conjunto de refeitório; 
fornecedores: Itens 01 e 02: M j COMERCIO E SERVIÇO DE MONTAGEM LTDA-ME. CNN n' 
12t97.789/000147. Valor Global: R$ 57747,00. tem 03: L 13 INDUSTRIA DE MOVEIS LIDA-
ME. CNP/ Ir 24.020.491/00111439 Valor: as 74.598.00. 

Processo: 1700,01,Z0.02/2018. Pregão Presenciai n' 04/2018. Objeto: Formação de RegIstro 
de preços para eventual e futura com-rançá° de empresa para confeccionar fardernemoS; 
Fornecedor: lote único: ma PRODUTOS EMPRESARIAIS FIRELU-ME. CNN n' 
24.03S.708/0001438, Valor Global: RS 539,999,00. 

POMPOSO: 150001.15.05/2010. Pregão presencial n' 05/2018. Objeto: Fomfaçào da Registro 
de Preços .  para eventual e futura aquisição de Materiais Elétricos e Hidriulkos pam o 
SARE; fornecedores: SOUZA & PORTO cOmERCrO DE nomeAs E me:Tones cfcvd. can. n. 

26201.898/0001.50: Lote 01: R$ 695.030.00:-  Lote: 00: RS 9.500,00; Late OS: as 6.490.00; 
lote 06: RS 450,00; Late DEi: R$ 8.900,00; Lote 11: RS 20.1.000,00; Lote 12: RS 8.300,00; 
Lota 14: RS 547.000.00. ELÉTRICA LUZ COMEROAL DE MATERIAIS ELETIVE05 LIDA. CNN n' 
00.225320/000142: Lote 02: 11:5 32.000/00; Lote 05: RS 38.700,00; Lote 07: RS 1.153.7.80: 
Lote 09: R$ 6.000.00, Lote 10. RS 9.000,00. 

Processo: 17019.01.14.03/2018. Pregão Presencial 06/2318. Objeto: formação de Registró 
de Preços para eventual e futura aquisição de Fardamentos, destinados aos garis e a 
guarda municipal; fornecedor: Lote 01: Ma PRODUTOS EMPRESARIAIS NRELLIME. CNN n' 
24.038.702/0001-08. Valor Global: RS 28.49E52, 

Processo: 1700.01.12.05/2018, pregão•presenclal n' 07/2019. Cateto,  Formação de Registro 
de Preços para eventual e hrorra aquisição de Água Mineral e GLE; fornecedor IMPÉRIO 
RESIDAS E MERCEARIA, CNN C 24.231.507/0301-14. Lote 01: RS 171.501E00. Lote 02: RS 
170.000,00. 	 • 

Processo: 11002.14.0512018. Pregão Presencial ri' 08/2018. Objeto: Formação de Registre 
de Preços para eventual e Mura aquIsiçáo de umas funerárias: fornecedor: ROSICI.E1DE DE 
SOUZA ROCHA ME. CNN ng 23.095.744/0001-32.- Lote único: valor: Ré '193.500.00. 

Processo: 170112.14.05/2018. Pregão Presencial nI 09/2018. Objeto. form. 	oe Reg tro 

de Preços para eventual e futura aquisição de Materiais de Inform tfrpe e afins. 
Fornecedores: DANIEL JOSE MEDEIROS -ME, CNP1 n' 28.819.785/000E.29. 	LOt 7L  
RS 15.00.00; Lote 09: RS 13300.00. CF2ARIOS MÓVEIS & COMÉRCIO LTDA-8PP., 
03.016.072/000145. Valores: Lote 03: RS 24300.00; lote 06: PS 64.201300; Lote-0$: R$ 
50.800.00: Lote 11: RS 24.650.00; Lote 12: 4329,00. NECTRADE COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO Lupa, CNN n' 15.435.544/000142. Valores: Lote 01: Rs 389.900.00: Lote 
04: RS 37.1160.00; Lote 10: RS 4300.00. MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMAIICA 
BREU. CNN n' 11.050.645/0001-00. Valores: Lote 02: RS 145.7000Q Lote 05: ES 
337A60.CO 

Processe: 1700.0120.06/2018. Pregão Presencial n' 10/2018. Objeto: Formação de Registro 
de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de proteção Individual e produtos 
guimbas para o SE, Fornecedores: UCCS COMÉRCIO E SERVIÇOS 00 VESTUARIO 
CNN ri* 10.157,094/0001.60. Lote 010 Valor RS 32.105.00. INDUSTRIA COMÉRCIO LIDA. 
EPP, CNN a 09.327.149/0002-35. Lote 02: Valor: RS 205.000,00 
vIgéncla das ARE's: 12 Idoze) meses. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BE 

AVISO DE UCITAÇÃO 

	

PREGÃO PRESENCIAL Na 15/7912.-SRP! 	 

3,  chamada 

Tipo Menor Preço Por Item, Objeto: Eouipamentos de Proteção individual 	EPI's e 
Ferramentas. Data/Hora: 10 de fanem° de 1010, as 131.00mm. O edital do processo 
encontra.se  a disposição dos interessados no slte.. htIO://unvw.belernelgov.br/. 
informaçães através do ernall, rplbelem@outlook.zorn 

Belém-AL, 20 de dezembro de 2018 
tUCIDAN ALEXANDRINO DE BARROS 

Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL tig 20/2018 

'Tipo Menor preço Por Item. Objeto: aquisição de máquinas e equipamentos agncoias 
(patrulha mecanizada/ oat2/8ora, 10 de janeiro de 2013, as 09b00min. O edital do 
Processe encontra-se z disposição dos interondos no slte: httwilwww.belem.algov.Eri. 
informaçães através do ema,. cplbelem@outlookcern 

Belém-AL 20 de dezembro de 2018. 
LLIOVAN ALEXANDRINO DE BARROS 

Pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIROS 

NASCI DE UCITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Na 4/2012 

A Prefeitura do Municiai° de Carneiros-At. com  sede na Praça Cônego 20E0  
Bulhges, ne 100, Centro, Informa aos Interessados que esta4 realizando a Ucitação 00 

modalidade Tornada de Preços te 004/2012, do tipo menor preço por lote. Objeto Obras 
de construção, reforma e ampliação de escolas; construção de quadra pollesportIva padrão 

Fncle.e reforma da fachada de Ubs. Data: 08/01/2019 Hora: IODO Ideal horas. Local: Sede 
da Prefeitura. O Edital e seus Anexos enoontramse à disposição dos Interessados Moto a 
ÇPJ. no horário das BOO às 13:00 h, no endereço obra citado OU através do anil: 

carálres.lietecoesigmall.corn: Demais Int ornieggeS pelo fane 1821 59315.3520 

. 	carnelrosaL 20 de dezembro de 2018. 
KELLY CRISTINA RODRIGUES MANAS 

' - 	 Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO 

AVISOS DE DOTAÇÃO 
. PREGÃO ELETRÔNICO 17/2018 

2' Chamada 

A comissão de licitação do municiplo de COQUEIRO SECO/AL, no uso de suas 

atrIljuNaes, orna públlco que realizara e seguinte ilcitef ao: 
PREGÃO ELETRÔNICO Ns 17/1018, no dia 02/01/2019 M 0300hrs objetivando 

registro de Prego para aquisição de material de Expedientes para atender as necessidades 
do Munkiplo de COQUEIRO SECO/AL 

014115 informações e Os editais, no alto www.lIcirecoexorrabr ou na sede da 
prefeitura Municipal de COQUEIRO SECO, na horário das 0900 as 12:00 Itens. 

pREGÃO..  ,EL2ETRuchaôNmICao  0Ne 18/2018 

A comissão de licitação do municipin de COQUEIRO SECO/AL no uso de suas 
atribuições. torna público que realizará a seguinte licitação: 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 18/2018, no dia 07/01/2019 ás 13:00Ius. Objetivando 
registro de preços para aquisição de material de Informática para atender as necessidades 
do Municiplo de COQUEIRO SECO/AL. 

Outras informaçães e os editais, no she eAvtv.ficitacoes.e.combr ou na sede da 
prefeitura Municipal de COQUEIRO SECO, no horário das 09030 as 12:00 horas. 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 15/2018 
21  Chamada 

A cornIssão de Ild'açãb do muna/pio de COQUEIRO SECO/AL no LED de suas 
atrisuiraes, torna público que realizará a seguinte licitação: 

PREGÃO ELEIllóNICO.Ng 19/2018, no dia 07/01/2019 ás 09:00hrs. obletfeando 
registro de preços para aquisição de equipamentos odontobigicos para atender a secretaria 
de Saúde deste Município •de COQUEIRO SECO/AL 

Oraras Informações éo edital; no 5Ite svww.lidrtaCoes.e.tom.br  ou na sede da 
prefeitura Municipal de COQUEIRO SEOD, no horário das 09:011 as 12:00 horas, 

Coqueiro Seco, 20 de dezembro de 2018. 
ANA MARILSCIA0eRnES DA SILVA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA 

AVISO os UCITAÇÃO 
PREGÃO armaram Ne mima 

Tipo: Menor preço por lot ait 	Preces 	e 1001043/2018. Oisponlbilidade: 

http://vmw.lidtauseSa.corn.br. Objeto: Registro de preços para contrafação aos serviços 
continuados de apoio a mão de obra, médicos especialistas e demais profissionais de 
saúde. com  execução mediante o regiam a de empreitada por preço uNtário, para atende,  
ás necessidades da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/Al (Secretaria Mu/dobai de 
Saúde). Data de realização: 10 de janeiro de 2019. às ORhgembi. Informações; 
cpldelnéragoureia@ hOrnaiLCOM 

PRIKA VANESSA MELO DE UMA 
Pregoeira 

Fls. bk5 
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de "iiscos de eliminat2o de elementos de inffirmação" 

NI' 
 A

AVIAldil tal Cid Ore- bre 'Nu 	i me do olim mono de J&F ao ,e11:1•111/. cri ire 2007 ”I4C) Run, que MAR Arem-m.0n rfr i iiibny uso e e 21114. 

	

dnitid• Um. No dl, II • elida ,L,  lolp real adi. 	A Immo roi Ulém (ai MAN 
vim (PSORMI(i). rid anil.- vol IVA: n ap•ItindAmentO gradd • dia Al ta da, lainns 
ganda NMIIMI, a ptididA lia Parovemineolin boro ama em ronloomerin da pninal1 N• 
antutedominmal. Itapu,' Illtra I. r•Teld delimiemaa nadou iN itiorl Ode. Amima 

mim lon•l. NI,  repl• do a Mi PhOd du dos imma. Neva no do dalni•do l'elb•nd rAnInaá dl. Pd ioà. amima, iinwürd•Cfní. 	 PAIllinho da I•1•1 ISIMPL 'a :mime do amanharia 111. 	Aa. Metida ri ler v m dum. 	Rem a tim do...dobramem 
nome indleitm de iirai MN MIOPIlan Tida reli Mr do ii• !O da Onennalu PM 11114, de-
ITIMIIV/1• • Em ~nide,. glihila Cin Slaprdly0. Minn- SalgrAda pe• P I' elo IIII•n de Ille• Mi S••••• rialUdd 1,0 X•r• Amalha 	2037. Os 1.-áliono luveMila- defendeu N nemmidnile Moi 	Na Potimiti Raquel do- :Ice. 9,0  WYM..,  sido imilLmm i CU ontens tendeu Mi reumaiiiiiile dag ciou inminlin Para allan011ça“ 
imgmlui. MN RIPAM inel•in boca W. OULM °LOUVO dl, da 014• p[41•0. Muninlie 
nu opa roa:ente remidencial dandiarin. dpOdity A Pn• Man 1-18 gnmilhAps. 
do Infle 110•. inin N1,14 6 eu Indtbria. it "d0d4onitair (h: 	SegItIldI1 O XliEurvirin Pii,  Minemem INlo llonoonim o eavolvitIonnmillehoupeepe• Wien Foliers I. em Lm= cloi Mit um primo. FArd•k0 rx. tnuloc. 	 remiram JiallUMMUn Ando game, 	 A °amaça° Bom in.el•-  leria PMMININO Mimimmilmeni A prommuliini Manha na • ••••• pripilla dd 0•110 Ired em UM r•Mlialni ~Aia 

NADO 01 AOS CLIENTES 

4•••• 
xnah•••••••• 

tern• Taan' 	' -Elsa-W.14We 
Perla. 4.'.-L. 7. • eiaàJ62 ..aulLit 

nia• ~•••••• e Yen rfainn•• •••• 
••• •paa la• ra• 'nana ra. eM à 

t.anoJ4. L:_.i, AS‘airy 4414 
Ja~m¢:Win MR44. 
	 ladin 

a•da  

••-• 

INGRAÇÀO 

Embaixador francês ironiza 
ao rebater Jair Bolsonaro 

honaleidine no 
Rema' em 2017. RN na 
Mennem•Sem mmeenatiosA 
meNVellliernhafrador 
Adila PadliA dirindied0 
uma mni1 ' 
as Nerlarannes tle Bobona. 
ro. O diploma ia mapa um 
I•onn•I•rnai; miportew,  10,8 In rhanceleria fenn• 
nuoidesil1. 20 4. Amen 
Landa xidll o oututteador 
da Nrunca nn ONU • outro 

11.91, eln irrd4hqi • Ma' 

mini• AI, uma eollenoeuda 
uno mais anda anum 
novo gamem branileim a 
lOtrim 

BOICOTE 

Bancada do PT decide não ir 
à posse do presidente eleito 

Ao limmelaali. PTria "Ma enninom a iNinliOn 
Rlmilmelkoldeldemillim nem •••I Pon• ••••• 
aio ••••••• Anadr d^ 	••••••" Inal• AI 

.1.j..1" 	Ol dali^ da 
»m[mi imm 1  (1,1."",'" emil ema" 	m  dmloin ir 2h T  Rum  Moia MAM. 	,'aro :I lommia oln 

meomm  I"' 110"11.pm1. uma imilamlimul M-d,  Men MAME Pilmolmmie _maindi,"'Me  Ei lmom de ••••Ira'n "MON lel'Ruloopiriru hill nO mi. Mim  olmo],  do renuniln Caiu m 	Li mudmrimi lia Paimmio de MoIkj Miirn Loira 44 lar• Re PaTx Ph.aa II inOluelens min de Ink nomolmnim ele la um nono mamar que 
illMO MineallaednFen- mmallembeda 

P••••• A •••• ad•Od 0112  voe 1••••  da ') L 	ou iNk omma de .101.1.e?c n.t vida ~mai 
MOO /Ia muliumonennia do. nommul 

—r" 	 
7", ..  

ia 

rirmitrm  

	

Da. 	 opa 

72:75c and 	ran. r 	• nn 
Innd 3 Lamon ~•••• na_ e 	 lEnfin can nnna 	a 

14, El Ira_ uro 	
:à11:;175.n:".5ae 

2•••:;471nr•tardkn:Yet Ir g faY ao 
I8,=la.k4o••• ;na • .••• „ na, 	.ivantsa carta 	Lança 
L•nma na_ 

r ;a.  
t•nn;d&n•n•ra•Nia•nOmn 

g ,,"•••A 	E .r.• 
ter•••••• mkum••••••••••••• 

	

LLt Lã .‘4.• 	LL.d=laar tpay-nte -•••••••,•"nam grAZALL•lada,  sm gad 	enaa Fq 

. ' • 

nli•SAZO 	iMmumm ni AGIdealLIA 2A•Unt 

um •11,1117••• 1 Franca 
enmizarii pr40:11Pillt. olaipo 

4}l8l,••0 (1•514 
Ne inicio Mi monsini. ri 

!unto promilimie Omina-
m bovia Mimem. a dimano 

FrEM• arnLI,  "amimou-
doei du  Eh LO .1,2 aromam 
de mimam,  Na• ode. 
lida is u‘ ,, 	omm„,„ior  
I 	1 ri 
dos. (Miran' Anind !pana 
emamd• A IliammiN 

Falido In 11111102n 	awlen• 
ia nas ••• AK• 

1/opeie de uma E mon da 
adoentaF a.. ?MIM di PI'.. 
múiient. IEOC ai  FIO  do in -
q1e2110 kandm Em manual 
Worm. Ni aVa• agam do  

LRINICt ALIZELLLI2OL L MaLCILLt 
"IS° rEIXI .1  Ar 30 4ILEWFPRML^Lit 	ãle 

Olont.marap..kewtrenwmitv.Ps~... 
2~111pandcm mrend•••••~•••••)ia4 10. Iam 44 

1~~k NnStabk propu04.44. 11µ}lete••••••••••••a 
rrYs••• D•charaa 3ffiandi te.•••r 01121•••• 11~ 
di etoult4 f•I•w Canada Pmuse • •••• ••••• len Sn% 
TaimunaII. CAIA 	ltd In1~3,L 11•-saws•a•••• .5 à TZ kna. 3~11.•51~-AL Iles~kzet[ii,~‘Ise menu amo..  



. DELMIRO 
GOUVUA 

CPL P 
Fls. 	 
Ass. 

Proc.  

cl 
Praça da Matriz n°08, Centro Te1.3641-1178 - CNPJ:12.224.895/0001-U----- 

PREGÃO ELETRÔNICO DELMIRO GOUVEIA N° 014/2018 

Processo Administrativo n.° 1001043/2018 

Toma se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE 
DELMIRO GOUVEIA, Estado de Alagoas, através de seu Pregoeiro, designado pela 
Portaria n°. 1.450/2017, de 02 de Outubro de 2017, torna público para o conhecimento 
das empresas e demais interessados, que fará realizar licitação sob a modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por lote de itens, nos termos 
da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005, do 
Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 10/01/2019. 

Horário: 08:00 horas. 

Local: www.licitacoes-e.com.br  

1. 	DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para contratação dos 
serviços continuados de apoio a mão de obra, médicos especialistas e demais 
profissionais de saúde, com execução mediante o regime de empreitada por preço 
unitário, para atenderás necessidades da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/AL 
(Secretaria Municipal de Saúde), conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

DO ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃOS PARTICIPANTES E DA ADESÃO 

2.1.0 órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - 
ALAGOAS. 

2.2. São participantes todos os órgãos e entidades que compõe a Administração do 
Municipio de Delmiro Gouveia da Tapera. 

2.3. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente 
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 
estabelecidas na Lei n°8.666, de 1993 e no Decreto n°29.342, de 2013. 

2,4. Caberá ao fornecedor registrado na Ata de Registro de Preços observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que 
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o 
ôrgão gerenciador e órgãos participantes. 

2.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 

Processo N.° 1001043/2018- Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia 
Editai P.E N.° 01412018 — Apoio Saúde 
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instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 

2.6. 2.6. As adesões ã ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro 
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e ôrgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que eventualmente aderirem, conforme Decreto n° 7.892, de 23 de 
Janeiro de 2013, artigo 22, parágrafo 4°. 

2.7. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos á cobrança 
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descuMpriMento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

2.8, Apôs a autorização do ôrgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar 
a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços 

	

3. 	DO CREDENCIAMENTO 

3.1 O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema "Preg'áo Eletrônico", 
no sitio www.licitacoes-e.com.br. 

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este Pregão. 

	

3.3 	O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 

	

3.4 	A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente 
ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam previamente credenciados 
perante o provedor do sistema eletrônico no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes 
da data de realização da sessão, nos termos do inciso 111, do artigo 8°, Anexo II, do 
Decreto Estadual n° 1.424/2003. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 
forma da legislação vigente; 

4.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

Processo N.° 1001043/2018- Prefeitura Municipal de Deli-raro Gouveia 
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4.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 
1993; 

4.2.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

4.2.5. Que estejam reunidos em consórcio. 

4.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de 
gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, como condição de 
aceitabilidade da proposta nos termos do inciso II, § 1°, artigo 10 da Instrução 
Normativa N°05 de 26 de maio de 2017. 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante enviará sob pena de 
inabilitação, as seguintes declarações carimbadas e assinadas pelo representante 
legal da licitante: 

4.4.1. Que vistoriou minuciosamente os locais para a prestação dos serviços constantes 
do objeto do Edital, e tomou conhecimento das reais condições de execução dos 
serviços, bem como das informações de todos os dados e elementos necessários à 
perfeita elaboração da proposta comercial, ou que optou pela não realização de vistoria 
nos locais para a prestação dos serviços, assumindo inteiramente a responsabilidade ou 
consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vinculam nossa proposta 
ao presente processo licitatório; 

4.4.2. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 
123, de 2006 estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 
arte 42 a 49; 

4.4.3. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, 
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos; na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

6. 	DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1. 	O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a 
data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

5.2. 	Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário local. 

5.3. 	O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas 
e lances. 

5.4. 	Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão. 
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5.5. 	Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as 
propostas apresentadas. 

	

5.6. 	O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

5.6.1. Valor mensal do objeto; 

5.6.2. Até o horário previsto para o encaminhamento da Proposta de Preços, sob pena 
de desclassificação da proposta, deverá o licitante, sem proceder qualquer tipo de 
identificação, enviar em anexo no sistema, sua proposta, com todas as especificações 
constantes no termo de referência, além de valores unitários, valores mensais e 
valores totais; 

5.6.2.1. A proposta de que trata o item anterior deverá conter a composição de custos 
unitários, encargos sociais, referenciais de preços planilha demonstrativa da 
composição de custos da Bonificação das Despesas Indiretas (BDI) e cronograma 
físico-financeiro até o dia da abertura das propostas; 

	

5.7. 	Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 
Contratada. 

	

5.8. 	Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o 
preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços conforme 
anexo deste Edital; 
5.8.1. A Contratada deverá arcar com o ónus decorrente de eventual equivoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o 
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 
§1° do artigo 57 da Lei n°6.666, de 1993. 

5.8.2. Caso a proposta apresente eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos que favoreça a Contratada, este será revertido como lucro durante a 
vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual 
prorrogação contratual. 
5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação. 

6. 	DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. 	A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. 	O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
Edital, contenham vícios 'nsanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 
exigidas no Termo de Referência. 

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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6.3. 	O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. 	O sistema disponibilizarà campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. 	Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
seu recebimento e do valor consignado no registro. 

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor mensal do objeto. 

6.6. 	Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. 	O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 

6.8. 	Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

6.9. 	Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.10. 	No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 
do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances. 

6.11. 	Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
será suspensa e terá reinicio somente apôs comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes. 

6.12. 	A etapa de lances cia sessão pública será encerrada por decisão do 
Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos 
lances após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 

6.13. 	Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último 
lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

6.14. 	Encerrada a etapa de lances, o sistema identificará em coluna própria as 
microempresas, empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como 
das demais classificadas, para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e 45 da LC 
n°123, de 2006. 

615 	Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou 
lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.16. 	A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 
comunicação automática para tanto. 
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6.17. 	Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista 
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa, empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no 
prazo estabelecido no subitem anterior. 

	

6.18. 	No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, 
empresa de pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado 
sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta. 

	

6.19. 	Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos serviços: 

6.19.1. Prestados por empresas brasileiras; 

6.19.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no Pais. 
6.20. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para 
o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

7. 	DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

	

7.1. 	Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço e 
exequibilidade. 

	

7.2. 	Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível 
com o estimado pela Administração ou manifestamente inexequível. 

	

7.3. 	Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

7.3.1. Comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da 
contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade 
da remuneração. 
7.3.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores 
aqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, 
medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes. 

7.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, serão efetuadas diligências na 
forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo de: 

7.4.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

7.4.2. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e 
junto ao Ministério da Previdência Social; 

	

7.4.3 	Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 
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7.4.4. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

7.4.5. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 
Administração ou com a iniciativa privada 

7.4.6. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: 
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 

7.4.7. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 

7.4.9. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por Órgãos 
de pesquisa; 

7.4.10. Estudos setoriais; 

7.4.11. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou 
Municipal; 

7.4.12. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente 
favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços; 

7.4.13. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

	

7.5. 	Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 
a exequibifidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita. 

	

7.6. 	O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, 
estabelecendo no "chat° prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

7.6.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e 
formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

7.6.1.2. O prazo a que se refere o subitem anterior, trata apenas das diligências que 
por ventura o pregoeiro solicite, não se confunde com os prazos previstos no item 8.12 
e do item 9.1. 

7.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se 
as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado. 

7.6.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

7.6.4. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na 
Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em 
relação aos insumos; 

7.6.5. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo 
indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto. 

7.6.5.1. Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento 
de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, exceto para atividades de 
prestação de serviços previstas nos §§5°-B a 5°-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006. 

	

7.7. 	Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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7.8. 	Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" 
a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

	

7.9. 	O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de 
negociar a obtenção de melhor preço vedada a negociação em condições diversas 
das previstas neste Edital. 

7.9.1. Também nas hipõteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

7.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

7.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ricto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. Deverá o 
licitante classificado em primeiro lugar enviar o seguinte: 

8.1.1. SICAF, caso a empresa possua cadastro; 

8.12. Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União; 

8.1.3. Cadastro das Empresas Inidõneas e Suspensas do Estado de Alagoas — CEIS, 
mantido pela Controladoria-Geral do Estado de Alagoas; 

8.14. Certidão Negativa de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça: 

.8.1.5. Certidão Negativa de Inabilitados, mantida pelo Tribunal de Contas da União — 
TCU. 

.8.1.5.1. Certidão Negativa de lnidõneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União — 
TCU. 
8.1.6. Mesmo que a empresa não possua SICAF deverá enviar o solicitado nos itens 
acima. 

8.2. Os cadastros deverão ser enviados em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.3. Cabe única e exclusivamente ao licitante, a responsabilidade pela consulta e pelo 
envio das certidões e dos cadastros acima elencados. 

 

Processo N. 1001043/2018- Prefeitura MunicIpal de Delato Gouveia 
Edital P.E N.° 014/2018 — Apoio Saúde 

Da - Edital - Sena - Parodpaca° anua e Eleaki" 
Vetsâo 2015.1 



Proc. H' 	  

Praça da Matriz n° 08, Centro Te1.3641-1178 - CNPJ:12.224.895/0001 	' 	  
N  r  

8.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

8.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores — SICAF deverão apresentar documentação relativa à Habilitação 
Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista e á Qualificação Econômico-financeira. 

8.6. Habilitação jurídica: 
8.6.1. Cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial com foto do 
representante legal da empresa; 
8.6.2. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
8.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 
8.6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 
filial ou agência; 
8.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 
seus administradores; 
8.6.6. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 
que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos terrnos 
do artigo 80  da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional 
de Registro do Comercio — DNRC; 
8.6.7. No caso de sociedade cooperativa ata de fundação e estatuto social em vigor, 
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial 
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede bem como, 
registro de que trata o art. 107 da Lei n°5.764, de 1971. 
8.6.8. No cas de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: 
decreto de autorização; 

- 8.6.9. Alvará de Licença e Funcionamento; 

-8.6.10. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial; 
8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
8.8. Regularidade fiscal e trabalhista: 
8.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
8.8.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
quanto aos demais tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas administrados); 
8.8.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS), caso a comprovação de 
regularidade não tenha sido comprovada através da certidão acima; 

-5.8.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
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-8.8.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do t abelha, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negafiva, nos 
termos do Titulo VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei 
n°5452, de 10  de maio de 1943; 
8.8.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal (se 
houver), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto contratual; 
8.8.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do 
licitante; 
8.8.7.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
8.82. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante; 
8.8.8.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 
apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicilio ou sede do 
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 
8.8.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa, deverá apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição sob pena de inabilitação. 

8.9. Qualificação Econômico-financeira: 

-8.9.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica; 

- -8.9.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualiza dos por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 
data de apresentação da proposta; 

8.9.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade; 

- 8.9.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais 
ou maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante Realizável a Longo Praz 

LG 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 
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SG = 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC = 

Passivo Circulante 

8.10. Qualificação Técnica 
810.1. As empresas cadastradas ou não no SICAF deverão comprovar, ainda, a 
qualificação técnica, por meio de: 

.a.10.2. Comprovação de aptidão para a prestação de serviços em caracteristicas, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da 
apresentação de no mínimo 01 (um) atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado no CRA - Conselho Regional de 
Administração. 

8.1013. Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no 
mínimo um ano do inicio de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser 
executado em prazo inferior. 

8.1 0.1.4. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

8.10.1.5. Para fins de comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, 
deverá o licitante enviar, cópia do(s) contrato(s) que dá(ao) suporte ao atestado 

8.10.1.6. 0(s) atestado(s) apresentado(s), caso seja fornecido por empresa privada, 
deverá ser apresentado com o reconhecimento da firma de quem o emitiu, cópia do 
respectivo contrato de prestação de serviços e extrato da publicação no diário oficial 

do município. 

8.10.1.7. Certidão de registro ou inscrição de pessoa jurídica no Conselho Regional de 
Administração CRA sede do licitante. 

8.10.1.8. Comprovação de que possui no seu quadro permanente, profissional de nível 
superior, para atuar como responsável técnico na supervisão da execução dos 
serviços objeto desta licitação, acompanhado de prova da regularidade perante o 
Conselho Regional de Administração, podendo ser comprovado através de Certidão 
de registro e quitação da empresa e de seu responsável técnico junto ao Conselho 
Regional de Administração-CRA, em plena validade. 

8.10.1.9. Comprovação de que possui pelo menos 01 (um) profissional de nível 
superior devidamente inscrito na entidade profissional competente para atuar como 
responsável técnico, numa das formas a seguir. 1) Carteira de Trabalho-CTPS, no 
caso de funcionário do quadro permanente; 2) Contrato Social, Estatuto Social efou 
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Ato Constitutivo, no caso de sócio; 3) Contrato de Prestação de Serviço, para 
contratados por tempo determinado, com data de assinatura anterior á data de 
abertura das propostas, devidamente registrado em cartório. 

8.11. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, 
deverão 	ser 	apresentados 	pelos 	licitantes, 	via 	e-mail 

cpl.delmirogouveia@hotmail.corn, no prazo de 30 (trinta) minutos, após 
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Apôs ser declarado vencedor, o 
licitante arrematante deverá remeter os documentos exigidos para habilitação 
relacionados nos subitens acima, em original, por qualquer processo de cópia 
reprogràfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, 
desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, 
para análise, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após encerrado o prazo para o 
encaminhamento e-mail; 

8.12. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte e 
uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 
fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo 
poderá ser prorrogado por igual período. 

8.12.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, 
na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte 
ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, serã 

concedido o mesmo prazo para regularização. 

8.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

8:14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital. 

8.15. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência de empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.16. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

9. 	DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1. A proposta finai do licitante declarado vencedor devera ser entregue no prazo de 
até 03 (três) dias úteis, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 
deverá: 

9.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
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9.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins de pagamento. 

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 
Contratada, se for o caso 

9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

9.3. A critério do Pregoeiro, o prazo que trata o item 9.1 poderá ser prorrogado desde 
que o licitante motive e justifique a necessidade da prorrogação e o faça antes do 
prazo dado termine. 

DOS RECURSOS 

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de 
microempresa, empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 
10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de 
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por 
quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 
recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10./2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Urna vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 
três dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 
pelo sistema eletrônico, em outros três dias úteis, que começarão a contar do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 

	

10.3. 	O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

	

10.4. 	Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 
no endereço constante neste Edital. 

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 
após a regular decisão dos recursos apresentados. 

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

	

12.1. 	O adjudicatário, a critério da contratante, como condição para assinatura do 
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Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5 (cinco)% do valor do 
Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, 
conforme disposto no art. 66 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que cumpridas as 
obrigações contratuais. 

	

12.2. 	A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de: 

12.2.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

12.2.2. Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 

12.2.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada; 

12.2.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 
adimpfidas pela contratada. 

12.3. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa 
Econômica Federal, com correção monetária. 

	

12.4. 	A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 
eventos indicados acima; 

	

12.5. 	No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

	

12.6. 	Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 
qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

	

12.7. 	A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 
seguintes hipóteses: 

12.7.1. Caso fortuito ou força maior; 

12.7.2. Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais; 

12.7.3. Descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos 
praticados pela Contratante; 

12.7.4. Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante. 

	

12.8. 	Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade 
que não as previstas neste item. 

	

12.9. 	Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas 
rescisórias decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da 
Contratada em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção 
dos respectivos contratos de trabalho. 

12 9 1 Caso a Contratada não logre efetuar uma das comprovações acima indicadas 
até o fim do segundo mês apôs o encerramento da vigência contratual, a Contratante 
poderá utilizar o valor da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes 
a 1 (um) mês de serviços para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos 
trabalhadores alocados na execução contratual, conforme obrigação assumida pela 
contratada. 
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12.10. Será considerada extinta a garantia: 

12.10.1. Com  a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, 
acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que 
a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

12.10.2. No prazo de três meses apôs o termino da vigência caso a Contratante não 
comunique a ocorrência de sinistros. 

DO TERMO DE CONTRATO 

13.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato. O prazo de 
vigência e execução da contratação ê de 12 (doze) meses, contados da data de 
publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, prorrogavel na forma do 
art. 57 da Lei n° 8.666/93. 

13.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o ôrgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para 
assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

	

13.3. 	Os prazos previstos no subitem anterior poderão ser prorrogados, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

	

13.4. 	Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará 
consulta "online" ao SICAF, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

13.4.1. Não estando o contratado cadastrado no SICAF, deverão ser consultados os 
sítios oficiais emissores de certidões ou convocado o contratado a encaminhar 
documento válido que comprove o atendimento das exigências de habilitação. 

13.4.2. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação 
no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
edital e anexos. 

13.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar 
que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injusfificadamente, 
recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a 
ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, 
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

DA REPACTUAÇÃO 

	

14.1. 	Visando á adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que 
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano 
contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado neste 
Termo de Contrato será repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e 
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comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas 
apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE. 

	

14.2. 	A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem 
necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da 
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de 
custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os 
custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários 
à execução do serviço. 

	

14.3. 	O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado: 

14.3,1. Para os custos relativos â mão de obra, vinculados à data-base da categoria 
profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva 
de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria 
profissional abrangida pelo contrato; 

14.32. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços 
que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último 
reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal 
ou normativa; 

14.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado. a partir da 
data limite para apresentação das propostas constante do Edital. 

	

14.4. 	Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será 
computado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova 
solicitação. Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos 
financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilaria. 

14.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da 
prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva 
que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo 
contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja 
prorrogação. 

14.6. Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, 
em relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado. 

14.7. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o nova 
acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível 
à CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser 
inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à 
repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena 
de preclusão. 

	

14.8. 	Quando a contratação envolver mais de urna categoria profissional, com 
datas-base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas 
quantos forem os acordos dissidios ou convenções coletivas das categorias 
envolvidas na contratação. 

	

14.9. 	É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos 
na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento 
legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 
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1410. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e 
convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista. 

14.11. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA 
efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de 
Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, 
dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato. 

14.12. Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA 
demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e 
comprovará o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-
se: 

14.12.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 

	

14.12.2. 	As particularidades do contrato em vigência; 

	

14.12.3. 	A nova planilha com variação dos custos apresentados; 

14.12.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, 
tarifas públicas ou outros equivalentes; 

	

14.12.5. 	índice especifico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços 
relativos a alguma parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente 
individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da Contratada. 

14.13. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de 
custos alagada pela CONTRATADA. 

14.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas 
vigências iniciadas observando-se o seguinte: 

14.14.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 

14.14.2. Em data futura, - desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da 
contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou 

14.14.3. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a 
repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, 
na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, 
contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de 
compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em 
repactuações futuras. 

14.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos 
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente. 

14.16. As repactuações serão formalizadas por meio de Termo Aditivo. 

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
15.1. os criterios ae recebimento e aceitação CIO objeto ode fiscalização estão 
previstos no Termo de Contrato. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo 
de Contrato. 
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17. 	DO PAGAMENTO 

17.1. 	O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias, 
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos 
serviços executados e os materiais empregados, através de ordem bancária, para 
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

17.2. 	Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do arr. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados 
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

17.3. 	A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) 
dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a 
que aquela se referir, devendo estar acompanhada dos documentos comprobatórios: 

17.3.1. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da 
última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados 
execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 40  do Art. 31 da Lei n°  
9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida 
na execução dos serviços na contratação de serviços continuados; 

17.3.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou na impossibilidade de acesso 
ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou 
documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93; 

17.3.3. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota 
fiscal/fatura que tenha sido paga pela Administração. 

17.4. 	O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo 
servidor competente, condicionado este ato â verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e materiais 
empregados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no subitem 
anterior. 

17.5. 	Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade 
imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipôtese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 
ônus para a Contratante. 

17.6. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da 
manutenção das condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo 
para que a Contratada regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou 
a incapacidade de corrigir a situação. 

17.6.1. Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou nos 
casos em que identificada má-fé, se não for possível a realização desses pagamentos 
pela própria Administração, os valores retidos cautelarmente serão depositados junto 
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à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no 
pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições 
sociais e FGTS decorrentes. 

17.7. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional â irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

17.7.1. Não produziu os resultados acordados; 

17.7.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade minima exigida; 

17.7.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução 
do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior ã demandada. 

	

17.8. 	Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

	

17.9. 	Antes de cada pagamento a contratada, será realizada consulta ao SICAF 
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. Não 
estando o contratado cadastrado no SICAF, deverão ser consultados os sítios oficiais 
emissores de certidões ou convocado o contratado a encaminhar documento válido 
que comprove o atendimento das exigências de habilitação. 

17.10. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito para que, no prazo de 10 (dez) dias, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo apresente sua defesa. 

17.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

17.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa. 

17.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 
regularize sua situação. 

17.14. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro 
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela 
máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a 
contratada inadimplente. 

17.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 
17.15.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente 
para as atividades de prestação de serviços previstas no §5°-C, do artigo 18, da LC 
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, 
o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
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referida lei Complementar. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações 
administrativas previstas na Lei n°10.520, de 2002, e na Lei n°12.846, de 2013, ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as sanções nelas previstas, 
observado o Decreto n°4.054, de 19 de setembro de 2008. 

18.2. 	A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante ou 
adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993 e 
subsidiariamente na Lei n°6.161, de 2000. 

18.3. 	A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado â Administração, observado o principio da proporcionalidade. 

18.4. 	As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 
Termo de Contrato. 

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

19.1. 	Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

19.2. 	A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
epldelmirogouveia@hotmailcom, ou por petição dirigida ou protocolada na sala da 
Comissão Permanente de Licitações, situada na Praça da Matriz n° 08, Centro, na 
cidade de Delmiro Gouveia, Estado de Alagoas. 

19 3 	Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e 
quatro horas. 

19.4. 	Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 
do certame. 

19.5. 	Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 
endereço indicado no Edital. 

19.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 

19.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro 
serão entranhados nos autos do processo [legatário e estarão disponíveis para 
consulta por qualquer interessado. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. 	Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data mareada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
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estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

	

20.2. 	No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

20.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 

	

20.4. 	As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

20.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

	

20.6. 	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir- 
se-á o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 
em dias de expediente na Administração. 

	

20.7. 	O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

	

20.8. 	Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

20.9. O Edital está disponibilizado, na Integra, no endereço eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br, bem como poderá ser lido ou obtido na sala da Comissão 
Permanente de Licitações, situada na Praça da Matriz n° 08, Centro, na cidade de 
Delmiro Gouveia, Estado de Alagoas, de segunda a quinta-feira no horário das 08 às 
14horas e, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

20.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

20.10.1. ANEXO 1- Termo de Referência; 

20.10.2. ANEXO II — Minuta de ARP; 

20.10.3. ANEXO III — Minuta de Termo de Contrato; 

20.10.4. ANEXO IV — Modelo de composição de custo; 

20.10.5. ANEXO V — Minuta de termo de vistoria; 

20.10.6. ANEXO VI — Modelo de Declarações 
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ANEXO 1— TERMO DE REFERÊNCIA 

TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO 

1.1. Registro de preços para contratação dos serviços continuados de apoio a mão de 
obra, médicos especialistas e demais profissionais de saúde, com execução mediante 
o regime de empreitada por preço unitário, para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Delmiro Gouveia/AL (Secretaria Municipal de Saúde). 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
especifica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do 
Registro a preferência de prestação do serviço em igualdade de condições. 

1.3. Todos os serviços devem ser executados em consonância com as prescrições, 
Normas Técnicas da ABNT, Decretos Municipais e Legislações especificas aos 
serviços 

JUSTIFICATIVA  

2.1. A presente licitação servirá para a contratação dos serviços acima elencados, 
necessários â execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos que compõem 
esta Administração. Outrossim, optou-se pela adoção do Sistema de Registro de 
Preços por se tratar de serviços com necessidade de aquisições frequentes, 
remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa e sem possibilidade de 
definição prévia, com segurança, do quantitativo a ser demandado no período. 

2.2. Justifica-se o agrupamento dos itens a serem contratados, pois cada lote é 
composto por itens que possuem mesma natureza e guardam relação direta entre si, 
não ocasionando assim restrições na concorrência, na medida em que as empresas 
pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, potenciais 
contratados, possuem plena capacidade para a execução total dos itens reunidos nos 
lotes. Dessa forma, busca-se a redução nos valores individuais dos serviços para a 
obtenção de menor preço global por lote, além de evitar que a adjudicação do objeto 
da licitação a um número grande de prestadores afete a eficiência das atividades 
administrativas desenvolvidas, bem como a continuidade dos serviços prestados pela 
administração, por vezes comprometidas pelos eventuais descompassos na execução 
dos serviços que resultam ainda em prejuízo aos usuários da rede pública de serviços. 

3, DAS ESPECIFICAÇÕES 

3.1. Seguem as quantidades estimadas: 
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LOTE ÚNICO - APOIO A MÃO DE OBRA, MÉDICOS ESPECIALISTAS E DEMAIS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA DO(S)SERVIÇO(S) 
QUANT 

I m
I HORAS
Ês  

1 Serviços de Atividade Biomêdica 1.100 

2 Serviços de Enfermagem 4.000 

3 Serviços de Atividade Farmacêutica 2.100 

4 Serviços de Fisioterapia 1200 

5 Serviços de Fonoaudiologia 1.440 

6 Serviços Médicos Clínico Geral 3.000 

7 
Serviços Médicos para Programas de Saúde da 

Família 
3.000 

8 Serviços Médicos em Radiologia 1.200 

9 Serviços de Atividade Em Nutrição 2.100 

10 Serviços de Atividade Odontológica 3.200 

11 Serviços Médicos de Atividade Oftalmológica 1.200 

12 Serviços Médicos de Atividade Ortopédica 1.200 

13 Serviços Médicos de Urologia 1.200 

14 Serviços de Atividade Psicologia 2.100 

15 Serviços Médicos de Atividade Psiquiatria 1.200 

16 Serviços de Atividade Técnica de Enfermagem 5100 

17 Serviços de Atividade Técnica Radiologia 1.500 

18 Serviços Médicos de Atividade Endocrinologia 1.200 

19 Serviços Médicos de Atividade Neurologia 1.200 

20 Serviços de Auxiliar para Atividade Enfermagem 1.600 

21 Serviços Médicos de Atividade Pediatria 1.200 

22 Serviços de Assistente Social 3.500 
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1.200 

MODALpADE DA LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

4.1 A aquisição dar-se-á pela modalidade licitatoria denominada pregão, em sua forma 
eletrônica, tendo como critério de julgamento e classificação das propostas, o menor 
preço global, observadas as especificações técnicas definidas nas especificações 
deste Termo de Referência. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Termo de Referência 
correrão à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Delmiro Gouveia/AL participantes da Ata de 
Registro de Preços. 

5.2. Quando da contratação, para fazer face á despesa, será emitida Declaração do 
Ordenador da Despesa de que a mesma tem adequação orçamentária e financeira 
com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com •o Plano Plurianual e com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, acompanhada da Nota de Empenho expedida pelo setor 
contábil do órgão ou Entidade interessado. 

DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

6.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

6.1.1. Emitida a solicitação a contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias para 
executar os serviços; 

6.1.2. Os serviços de acesso corporativo à Internet serão pagos mensalmente, 
correspondente â quantidade de pontos instalados. 

6.1.3. Todos os locais onde forem executados os serviços devem ser entregues 
totalmente livres, limpos e desimpedidos; 

11.4. Todos os serviços de conservação de áreas, para efeito de medição, 
somente serão considerados concluídos, quando da área entregue completamente 
limpa, sem resíduos decorrentes dos respectivos trabalhos. 

6.1.5. Os trabalhos deverão ser acompanhados permanentemente por um 
encarregado responsável da CONTRATADA, devendo ser executados de forma 
segura e sinalizada, pois algumas localidades são abertas ao público ou são áreas 
administrativas, com um grande fluxo de pessoas, podendo a fiscalização, a qualquer 
momento, paralisar os serviços, caso haja alguma inobservanCla ou riscos quanto as 
condições de segurança dos frequentadores do local. Alertamos que estas áreas não 
poderão ser fechadas para a execução dos serviços. Todos os serviços deverão ser 
executados de forma a garantir a segurança, com a utilização de telas de proteção 
quando necessário, sendo de responsabilidade da CONTRATADA, todo e qualquer 

 

Processa N. 100104312018- Prefeitura Municipal de Delmira &ciada 
Edital P.E N °  014/2018 —  Apoio saúde 

.05ç,anante po4,0  

FL N675  % 

CPL - PMDdj,ij 
Fls. 	 
Ass. 	 

23 	Serviços Técnicos em Atividade Nutrição 

04 - EduaL • Bens - PW paÇaO ArnPla OExCitis" 
Versão20151 



DELM RO 
ÇOUVELA 

/rec. N.  
Praça da Matriz n°08, Centro Te1.3641-1178 - CNPJ:12.224.895/0001-27 

dano que venha a causar às pessoas que estiverem trabalhando ou transitando nas 
imediações, bem como as construções locais e veículos, sem ônus para o Município; 

61.6. A medição dos serviços será efetuada com base na quantidade dos 
serviços executados no mês; 

6.1.7. Será considerado executado o serviço quando atestado por servidor 
especialmente designado, certificando-se de que todas as condições estabelecidas 
foram atendidas, devendo haver rejeição no caso de desconformidade. 

6.1.8. É de responsabilidade da CONTRATADA a adoção de todas as medidas 
preliminares e preparatórias para a execução dos serviços objeto desta licitação, 
inclusive as relativas à obtenção de alvarás, licenças, preparação da área, proteção de 
terceiros, entre outros. 

6.1.9. Todos os locais onde forem executados os serviços devem ser entregues 
totalmente livres, limpos e desimpedidos. 

6.1.10. Todos os serviços de conservação de áreas, para efeito de medição, 
somente serão considerados concluidos, quando da área entregue completamente 
limpa, sem resíduos decorrentes dos respectivos trabalhos. Todos os serviços de 
conservação de áreas, para efeito de medição, somente serão considerados 
concluídos, quando da área entregue completamente limpa, sem resíduos decorrentes 
dos respectivos trabalhos. 

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS 

7.1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos 
termos da Lei n° 10.520, de 2002. 

DAS OBRIGAÇÕES 

8.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

8.1.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa 
desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e 
seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

8.1.2. Exigir o. cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

8.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências CabRieiS; 

8.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais 
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

8.1.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma 
do contrato; 
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8.1.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidés, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.2. São obrigações da CONTRATADA: 

8.2.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e 
de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais; 

8.2.2. Executar os serviços em consonância com as prescrições, Normas 
Técnicas da ABNT, Decretos Municipais e Legislações específicas aos serviços; 

8.2.3. Adotar de todas as medidas preliminares e preparatórias para a 
execução dos serviços objeto desta licitação, inclusive as relativas à obtenção de 
alvarás, licenças, preparação da área, proteção de terceiros, entre outros. 

8.2.4. Obter autorização junto aos ôrgãos competentes para todos os serviços 
decorrentes deste procedimento; 

8.2.5. Responsabilizar-se pelo levantamento e disponibilização de todos os 
recursos (pessoal, material equipamentos, acessórios, utensílios e ferramentas) 
nec ss 'rios e suficientes para garantir a boa execução dos serviços e para prosseguir 
até a sua conclusão, dentro da melhor técnica e sem interrupção; 

8.2.6. Contatar a Fiscalização para definir a programação e as condições de 
execução, levantamento da área e tipo de atividade a serem executadas; 

8.2.7. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais 
ampla e restrita fiscalização e orientação, prestando todos os esclarecimentos 
solicitados pelo gestor do contrato e atendendo às reclamações formuladas. 

8.2.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, no prazo máximo de 02 (dois) dias, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados, a critério da Administração; 

8.2.9. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais 
e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, 
prepostos ou representantes, dolosa ou oulposamente, à Contratante ou a terceiros; 

8.2.10. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos 
serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em 
vigor; 

8.2.11. Os empregados deverão manter tratamento cordial com os seus pares, 
servidores, estagiários, prestadores de serviço, visitantes e demais pessoas, tratando-
os com educação, urbanidade, presteza, fineza e atenção, orientando àqueles sob sua 
responsabilidade para que tenham essa mesma conduta. 

8.2.12. Os funcionários da CONTRATADA poderão desempenhar outras 
atividades pertinentes ao cargo que ocupam, sempre que necessário, e desde que de 
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acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações— CBO, do Ministério do Trabalho 
e Emprego — MTE; 

8./13. Atender prontamente as chamadas de serviço, interrompendo qualquer 
atividade que porventura esteja sendo realizada, com exceções admitidas a critério do 
gestor/fiscal do contrato; 

8.2.14. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 
empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem 
estar devidamente identificados por meio de crachá, devidamente uniformizados e 
munidos de equipamentos de proteção individual - EPI; 

8.2.15 Apresentar à Contratante, quando for o caso a relação nominal dos 
empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem 
estar devidamente identificados por meio de crachá; 

8.2.16. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
providenciarias, tributárias e as demais previstas na legislação especifica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade à Administração; 

82.17, Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as 
orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, 
quando for o caso.  

8.2.18. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no 
decorrer da prestação dos serviços; 

8.2.19. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir 
a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre; 

8.2.20. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

8.2.21. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 
parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a 
que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na 
minuta de contrato; 

82.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o 
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 
objeto da licitaçao, exceto quando ocorrer algum doa eventos arrolados nos incisos do 

§ 1°  do art. 57 da Lei n°8.666, de 1993. 

9. AVALIAÇÃO DO CUSTO 
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9.1. O custo estimado foi apurado a partir da média aritmética de orçamentos 
recebidos de empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado com o objeto. 

9.1.1. A estimativa de custo do objeto constará apenas nos autos do 
procedimento da licitação, podendo ser informada aos interessados mediante 
solicitação encaminhada à Comissão Permanente de Licitação, através dos endereços 
físico e eletrônico constantes no respectivo Edital, nos termos do Acórdão 1153/2013 
do Plenário do TCU. 

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços 
e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento 
do ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos arte 
67 e 73 da Lei n°8.666, de 1993. 

10.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária 
para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

10.1.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser 
realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência. 

10.2. O 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 empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências 
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a 
autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do 
artigo 67 da Lei n°8.666, de 1993. 

10.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica em =responsabilidade da Contratante ou 
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 
1993. 

DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

11.1. É admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 
condições do contrato; não haja prejuízo ã execução do objeto pactuado e haja a 
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n°8.666, de 1993 e da Lei n° 
10.520, de 2002, a Contratada que, no decorrer da contratação: 

12.1.1. lnexecutar total ou parcialmente o contrato; 
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12.1.2. Apresentar documentação falsa; 

12.1.3. Comportar-se de modo inidõneo; 

12.14. Cometer fraude fiscal; 

12.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de 
Registro de Preços ou no Contrato. 

12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

b. Multa: 

Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de 
atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias; 

Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada 
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o 
valor total do contrato. 

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o(a) digitar o nome do 
órgão ou entidade licitante, pelo prazo de até dois anos; 

cl. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de 
contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera 
federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal. 

d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de até cinco anos; 

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 
causados; 

12.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as 
demais sanções. 

12.3. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 
contratar e de deciaraçao de inidoneidade, previstas no subltem anterior, as empresas 
ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

12.3.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributes; 
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12.32. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 

12.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n°8.668, de 1993. 

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

12.6. As multas devidas efou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da 
garantia, se houver, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e 

cobrados judicialmente. 

12.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada 
pela autoridade competente. 

12.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

12.8. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão 
previstas no Edital. 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

13.1. O Setor Técnico competente auxiliará o pregoeiro nos casos de pedidos de 
esclarecimentos, impugnações e análise de propostas. 

13.2. Eventuais pedidos de informações/esclarecimentos deverão ser encaminhados 
através do e-mail: cpi.delmirogouveia@hotmail.com.  

Processo N.° 1001043/2018- Prefeitura Municipal de Delmlro Gouvem 
Edital P.E NP 014,2010 — Apolo saúde 

04 - afitai - Bens - ParscapaPo Ampla e Exclusiva 
Versão 201S 1 



i)fOÇ. te 
Praça da Matriz n° 08, Centro Te1.3641-1178 - CNPJ:12.224.895/0001-27 çti: tyg.. 

ANEXO 11— Minuta de ARP 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO 
GOUVEIA N° (.42018 

Processo Administrativo n°1001043/2018 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS Pessoa Jurídica 
de Direito Publico interno, inscrito no CNPJ sob o n° 12224.895/0001-27, com sede na 
Praça da matriz, n.° 08 Centro, na cidade de Delmiro Gouveia, Estado de Alagoas, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Eraldo Joaquim Cordeiro, 
brasileiro, solteiro, funcionário público, portadora da cédula de Identidade n° 404.258 
SSP/AL, inscrito no CPF/MF sob o n° 354.556.675-72, considerando o julgamento da 
licitação na modalidade de pregão na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS 
n° 001/2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas de 
XX/XX/2018, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e 
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e 
na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-
se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, no Decreto n° 29.342, de 28 de novembro de 2013, e em conformidade 
com as disposições a seguir 

DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de 
serviços continuados de apoio a mão de obra, médicos especialistas e demais 
profissionais de saúde, com execução mediante o regime de empreitada por preço, 
especificados no(s) item(ns) (...), (...) e (...) do Termo de Referência anexo ao edital do 
Pregão, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as 
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

(...razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante do fornecedor...) 

I tem Especificaç 
ão 

Marc 
a 

i 
Model 

o Unidade Quantidad 
e 

Valor 
unitário 

Prazo de 
garantia/ 
Validade 

(--) i 	(...) (--) (...)  
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ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

3.1. São participantes todos os órgãos e entidades que compõe a Administração do 
Município de Delmiro Gouveia: 

VALIDADE DA ATA 

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de 
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, não podendo ser prorrogada. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO 

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar 
a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações Junto aos fornecedores, 
observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei 
Federal n°8.666, de 1993. 

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para 
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.3.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade. 

5.3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 
aos valores de mercado observará a classificação original. 

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 

5.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder á 
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa. 

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável; 
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5.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 
5.6.4. Sofrer a sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal 

n° 
 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 70 da Lei Federal n° 10.520, de 17 de 

julho de 2002. 
5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1., 5.6.2 e 
5.6.4. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 
5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

5.8.1. Por razão de interesse público; 

5.8.2. A pedido do fornecedor. 

6. CONDIÇÕES GERAIS 
6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 

Contrato ou Termo de Referência. 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 
licitantes integrantes do cadastro de reserva que aceitaram cotar o objeto com preços 
iguais ao do licitante vencedor do certame, está anexada a esta Ata de Registro de 
Preços, nos termos do art. 10, §2°, II, do Decreto n° 29.892, de 2014. 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de 
igual teor, a qual, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, 

encaminhada cópia aos órgãos participantes. 

Delrniro Gouveia (AL), (...) de (...) de (20...). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA-ALAGOAS 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

FORNECEDOR REGISTRADO 
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ANEXO III — Minuta de Termo de Contrato 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO — SERVIÇOS CONTINUADOS COM MOO 
EXCLUSIVA 

TERMO DE CONTRATO N° (...)/2018, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DELMIRO GOUVEIA, E A EMPRESA 
(...), PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTÍNUOS. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS, 
Pessoa Jurídica de Direito Publico interno, inscrito no CNPJ sob o n° 12.224.895/0001-
27, com sede na Praça da matriz, n.° 08 Centro, na cidade de Delmiro Gouveia, 
Estado de Alagoas, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Eraldo 
Joaquim Cordeiro, brasileiro, solteiro, funcionário público, portadora da cédula de 
Identidade n°404258 SSP/AL, inscrito no CPF/MF sob o n°354.556.675-72; 

CONTRATADA: A empresa. (...nome...), inscrita no CNPJ sob o n° (...) e estabelecida 
na (...endereço...), representada pelo seu (...cargo do representante legal...), Sr. 
(...nome...), inscrito no CPF sob o n° (...), de acordo com a representação legal que lhe 
é outorgada por (...procuração/contrato social/estatuto social...); 

Os CONTRATANTES, nos termos do Processo n° xxx/2018, inclusive Parecer da 
PGM, e em observância às disposições da Lei n° 8.666, de 1993, da Lei n° 10.520, de 
2002, e da Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, celebram o 
presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA—OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação dos serviços de (...), que 
serão prestados nas condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico 
DELMIRO GOUVEIA n° (4/(2018) e na proposta nele vencedora, os quais integram 
este instrumento, independente de transcrição. 

1.2. Objeto da contratação: 

Item Especificação 	Unidade Quantidade Valor unitário 

(--) (...) 

1 

CLÁUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

2.1. Este Termo de Contrato tem prazo de vigência e execução de (...) meses, 
contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a 
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partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo 
prorrogável na forma do art. 57, da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.1. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.1.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo 
aditivo. 

CLÁUSULA TERCEIRA — PREÇO 

3.1.0 valor mensal da contratação é de R$ (...) (...por extenso...), perfazendo o valor 
total de R$ (...) (...por extenso...). 

3.1.1. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 
Contratada dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA QUARTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Municlpio de Delmiro Gouveia, para o 
exercício de (20...), na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: (...) 

Fonte: (...) 

Programa de Trabalho' ( ) 

Elemento de Despesa: (...) 

PI:(...) 

CLÁUSULA QUINTA — PAGAMENTO 

5.1.0 pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias, contados 
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços 
executados e os materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em 
banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 
de que trata o inciso li do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 50, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

5.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de (...) dias 
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que 
aquela se referir, devendo estar acompanhada dos documentos comprobatários: 
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5.3.1. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota 
fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados â execução 
contratual, nominalmente identificados na forma do § 4° do Art. 31 da Lei n° 9.032, de 
28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na 
execução dos serviços na contrafação de serviços continuados; 

53.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou na impossibilidade de acesso 
ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou convocação 
do contratado a encaminhar documento válido que comprove o atendimento as 
exigências de habilitação previstas no art. 29 da Lei 8.666/93; 

5.3.3. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes â última nota 

fiscal/fatura que tenha sido paga pela Administração 

5.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor 
competente, condicionado este ato a verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e materiais 
empregados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no subitem 

anterior. 

5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade 
imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 

ônus para a Contratante. 

5.6. Caso se constate o descumpdmento de obrigações trabalhistas ou da 
manutenção das condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo 
para que a Contratada regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou 

a incapacidade de corrigir a situação. 

5.6.1. Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou nos 
casos em que identificada me-fé, se não for possível a realização desses pagamentos 
pela própria Administração, os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à 
Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento 
de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e 

FGTS decorrentes. 

5.7. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, .sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

5.71. Não produziu os resultados acordados; 
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5.72. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 

5.7.3. Deixou de utilizaras materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

68. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

5.9. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada será providenciada 
sua notificação, por escrito para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 

5.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos orgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto a inadimplência da contratada, bem como quanto a 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir c recebimento de seus créditos. 

5.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias 
á rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 

assegurada ã contratada a ampla defesa. 

5.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato caso a contratada não 

regularize sua situação. 

5.13. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a 

contratada inadimplente. 

5.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

5.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente 
para as atividades de prestação de serviços previstas no §5°-C, do artigo 18, da LC 

123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, 
o pagamento ficará condicionado á apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 

referida lei Complementar. 

a. CLÁUSULA SEXTA - DA REPACTUAÇÃO 

6.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que 
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano 
contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado neste 
Termo de Contrato será repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e 
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comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e p anilhas 

apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE. 

	

6.2. 	A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem 
necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da 
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de 
custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os 
custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários 

à execução do serviço. 

	

6.3. 	
O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado: 

6.3.1. Para os custos relativos a mão de obra, vinculados a data-base da categoria 
profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva 
de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria 

profissional abrangida pelo contrato; 

6.3.2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que 
estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste 
aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou 

normativa; 
6.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da 
data limite para apresentação das propostas constante do Edital. 

	

6.4. 	
Nas repactuações subsequentes â primeira, o interregno de um ano será 

computado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova 
solicitação. Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos 

financeiros, independentemente daquela em que celebrada. 

6.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da 
prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva 
que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo 
contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja 

prorrogação. 
6.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempesfivamente, dentro do 

prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação. 

	

6.7. 	
Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova 

repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 

(um) ano, contado: 
6.7.1. Da vigência do acordo, d Mak' io ou convenção coletiva anterior, em relação aos 

custos decorrentes de mão de obra; 

6.7.2. Do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por 
determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados ria planilha de custos 
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e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público 

(tarifa); 

6.7.3. Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, 

em relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado; 

	

6.8. 	Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o 
novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido 
possível à CONTRATANTE ou â CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, 
deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito 
futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob 

pena de preclusão. 

	

6.9. 	Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas- 
base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos 
forem os acordos, dissidios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na 

contratação. 

E10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos 
na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento 
legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

6.11. A CONTRATANTE não se vincula as disposições contidas em acordos e 

convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista. 

6.12. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA 
efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de 

Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, 

dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato. 

6.13. Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA 
demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e 
comprovará o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando- 

se: 
6.13.1.0s preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 

6.13.2.As particularidades do contrato em vigência; 

6.13.3.A nova planilha com variação dos custos apresentados; 

E134. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referencia, 

tarifas públicas ou outros equivalentes; 

6.13.5. índice especifico. setorial ou geral, que retrate e variação dos preços relativos a 
alguma parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na 
Planilha de Custos e Formação de Preços da Contratada. 

6.13.6. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de 

custos alagada pela CONTRATADA 
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6.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências 

iniciadas observando-se o seguinte: 

6.14.1.A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa â repactuação; 

6.14.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da 
contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou 

6.14.3. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a 
repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, 
na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, 
contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de 
compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em 

repactuações futuras. 

6.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens 
que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente. 

6.16. As repactuações serão formalizadas por meio de Termo Aditivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA— GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7A. 	A Contratada, na assinatura deste Termo de Contrato, prestou garantia no 
valor de R$ (...) (...por extenso...), na modalidade de (...). correspondente a (...)°/0 de 

seu valor total. 

7.2. 	As condições relativas à garantia prestada são as estabelecidas no Edital. 

CLÁUSULA OITAVA — EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela Contratada e os 
materiais que serão empregados são aqueles previstos no Termo de Referência e na 

proposta. 
8.2. A execução dos serviços será iniciada a partir do recebimento da Ordem de 

Execução. 

8.3. 	
Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de (...) dias, pelo(a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de 

Referência e na proposta. 

8.4. Os serviços poderão ser rejeitados, rio todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações.  constantes no Termo de Referência e na proposta, 

devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 
às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

8.5. 	Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de (...) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço 
executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo 

circunstanciado. 

r-keit 	
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8.5.1. Na hipótese de não se proceder à verificação a que se refere o subitem anterior 
dentro do prazo fixado, reputar-se-à como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

8.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

9. 	CLÁUSULA NONA — FISCALIZAÇÃO 

9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, 
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°8.666, de 1993. 

9.1.1. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações 
trabalhistas, deve ser realizada com base em critérios estatisficos, levando-se em 
consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e 
falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado 

9.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

9.3. As disposições previstas nesta cláusula não excluem os procedimentos de 
fiscalização presentes.em norma especifica. 

9.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 

base nos critérios previstos no Termo de Referência. 

9.5. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos: 

9.5.1. Os resultados alcançados em relação ao objeto contratado, com a verificação 
dos prazos de execução e da qualidade demandada; 

9.5.2. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 

profissional exigidas; 

9.5.3. A qualidade e quantidade dos recursos materiais, equipamentos e utensílios 

utilizados; 

9.5.4. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

9.5.5. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; 

9.5.6. A satisfação da Administração usuária. 

9.6. O fiscal do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 
valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 
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A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá 
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação 
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e 
na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais 

como: marca, qualidade e forma de uso. 

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°8.666, de 1993. 

9.9. 	Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas 
contratações com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-á, 
dentre outras, as comprovações previstas em ato normativo específico. 

9.10. O fiscal do contrato também poderá solicitar ao preposto que forneça os 
seguintes documentos: a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer 
empregado, a critério da Administração contratante; b) cópia da folha de pagamento 
analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomada o 
órgão ou entidade contratante; c) cópia dos contracheques dos empregados relativos 
a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de 
recibos de depósitos bancários; d) comprovantes de entrega de benefícios 
suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros), a que estiver obrigada 
por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer 
mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e e) comprovantes de 
realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei 
ou pelo contrato. 

9.10.1. Tal solicitação será realizada periodicamente, por amostragem, isto é, 
abrangendo, a cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo que, 
ao final de 12 (doze) meses de execução contratual, todos ou a maior parte dos 
empregados alceados tenham sido abrangidos ao menos urna vez. 

9.10.2. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá 
instruir seus empregados, no inicio da execução contratual, quanto á obtenção de tais 
informações, bem como oferecer os meios necessários para que obtenham tais 
extratos, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível. 

9.10.3.0s empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações 
periodicamente e comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, 
independentemente de solicitação por parte da fiscalização. 

9.11.0 fiscal do contrato poderá solicitar ao preposto os documentos comprobatórios 
da realização do pagamento de vale-transporte e auxilio alimentação em nome dos 
empregados, relativos ao período de execução contratual, para fins de conferência 
pela fiscalização. 

9.11.1. Tal solicitação será realizada periodicamente, inclusive por amostragem, isto é, 
abrangendo, a cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo que, 
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ao final de 12 (doze) meses de execução contratual, todos ou a maior parte dos 
empregados alocados tenham sido abrangidos ao menos uma vez. 

9.12. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas 
neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666, de 1993. 

9.13. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, 
pela Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e 
previdenciarias referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto 

às verbas rescisórias; 

9.14. Por ocasião cio encerramento da prestação dos serviços ou em razão da 
dispensa de empregado vinculado à execução contratual, a contratada deverá 
entregar no prazo de (...) dias a seguinte documentação pertinente a cada trabalhador: 
a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de 
serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; b) 
guias de recolhimento da contribuição previdencieria e do FGTS, referentes ás 
rescisões contratuais; c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas 
individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e d) exames médicos 
demissionais dos empregados dispensados; 

9.15. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações 
sociais, trabalhistas e previdenciárias poderão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de copia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração; 

9.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vicios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 
implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei n°8.666, de 1993. 

10. CLÁUSULA DEZ — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1. São obrigações da Contratante: 

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

10.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabiveis; 
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10.1.3. 	Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

10.1.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, 
exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela 
autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o 

limite da legislação trabalhista; 

10 1 5 	Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

10.1.6. 	Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 

fornecida pela contratada; 

10.1.7. 	Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

10.1.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando 
o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de 

recepção e apoio ao usuário; 

10.1.7.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 

Contratadas; 

10.1.7.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 
contratação e em relação à função especifica para a qual o trabalhador foi contratado; 

10.1.7.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais 
do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito 

de concessão de diárias e passagens. 

10.1.8. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal 
empregado na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por 

igual perlado, após a extinção ou rescisão do contrato. 

10.2. 	São obrigações da Contratada: 

10.2.1. Executar os serviços conforme especificações deste contrato e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos ferramentas e 
utensílios necessários na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de 

Referência e em sua proposta; 

10.2.2. 	Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados; 
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10.2.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 

10.2.4. Responsabilizar-se pel s vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°  

8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso 
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente 

aos danos sofridos; 

10.2.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços 
a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

10.16. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja 
familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no 

órgão Contratante; 

102.7. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por 
meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 
quando for o caso; 

10.2.8. Apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos 

serviços: 

10.2.8.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, 
horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela 
execução dos serviços, quando for o caso; 

102.8.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados 
admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, 
devidamente assinada pela contratada; 

10.2.8.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que 
prestarão os serviços. 

10.2.8.4. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada 
novo empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual 
modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços 
deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao 
empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do 
contrato administrativo. 

10.2.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de 
Cadastro de Fornecedores — SICAF, entregar ao setor responsável pela fiscalização 
do contrato, até o dia trinta do mas seguinte ao da prestação doe serviços, os 

seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa ã Seguridade Social; 2) 
certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Divida Ativa da União; 3) certidões 
que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do 
domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; 
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10.2.10. Substituir, no prazo de (...) horas, em caso de eventual ausência, tas como, 
faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo 
identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato; 

10.2.11. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciarias, tributárias e as demais previstas na legislação especifica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

10.2.12. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alceados na execução 
contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em 
agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos 
serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante; 

10.2.12.1. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada 
deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade 
e possa verificar a realização do pagamento. 

10.2.13. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, 
a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas 
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições 
previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e 
regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das 

sanções cabíveis; 

10.2.13.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria 
Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de 
pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos 
cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem 
utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, 
bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes; 

10.2.14. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos 
empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar 
constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme 
descrito neste Termo de Referência; 

10.2.15. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas 
internas da Administração; 

10.2.16. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 
desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo 
contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste 
sentido, a fim de evitar desvio de funçao; 

10.2.17. Instruir seus empregados, no inicio da execução contratual, quanto à 
obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao 
contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes 
medidas: 
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10.2.17.1. Viabilizar o acesso de seus empregados via internet, por meio de senha 
própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de 
verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias contados do inicio da prestação dos serviços ou da admissão 
do empregado; 

10.2.17.2. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para 
todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da 
prestação dos serviços ou da admissão do empregado; 

10.2.17.3.0ferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção 
de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio 
eletrônico, guando disponível. 

10.2.18. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do abjeto da licitação; 

10.2.19. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela 
Administração para representa-1a na execução do contrato; 

10.2.20. Relatar à Contratante t a e qualquer irregularidade verificada no decorrer 
da prestação dos serviços; 

10.2.21. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do 
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos 
empregados colocados ã disposição da Contratante; 

10.2.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre; 

10.2.23. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

10.2.24. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 

10.2.25. Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as 
exceções previstas no § 5°-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de 
dezembro de 2006; 

10.2.26. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de 
prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas 
no § 5°-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para 
fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da 
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contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1°, II e do art. 31, II, todos da 
LC 123, de 2006; 

10.2.26.1. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá 
apresentar cópia do oficio enviado àReceita Federal do Brasil, com comprovante de 
entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de 
serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao 
da ocorrência da situação de vedação. 

10.2.27. Arcar como ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente 
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, 
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da 
Lei n°8.666, de 1993; 

10.2.28. Sujeitar-se à retenção da garantia prestada e dos valores das faturas 
correspondentes a 1 (um) mês de serviços, por ocasião do encerramento da prestação 
dos serviços contratados, podendo a Administração Contratante utilizá-los para o 
pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não 
comprovação (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da 
realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços. 

11. 	CLÁUSULA ONZE—SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n°8.666, de 1993, da Lei n°  
10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013!  a Contratada que: 

11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 

11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

11.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

11.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

11.1.5. Cometer fraude fiscal; 

11.1.6. Não mantiver a proposta; 

11.1.7. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato 
administrativo; 

11.1.8. Obtiver vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de 
modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, 
sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 
instrumentos contratuais; 

11.1.9. Manipular ou fraudar o equilibric econômico-financeiro dos contratos 
celebrados com a administração pública; 

Processo N. 1001043/201e- Prefeitura Municipal de DelmIro Gamela 
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11.2. 	
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções 
previstas Lei n° 8.666, de 1993, da Lei n° 10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, 
observado o Decreto n° 4.054, de 19 de setembro de 2008. 

	

11.3. 	
Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 

1993, a Contratada que: 
11.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

11.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

11.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

11.4. 	
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 
observando-se o procedimento previsto na Lei n°8.666, de 1993, e subsidiariamente a 

Lei n° 6.161, de 2000. 

11.5. 	
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 

a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o principio da proporcionalidade. 

12. 	CLÁUSULA DOZE — RESCISÃO 

12.1. 	
O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses 

previstas no art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 
80 da mesma Lei, sem prejuizo das sanções aplicáveis. 

	

12.2. 	
É admissivel a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com ou em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo â execução do objeto pactuado e 
haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

	

12.3. 	
Os casos de rescisão contratual serão formalmente mofivados, 

assegurando-se à Contratada o direito á prévia e ampla defesa. 

	

12.4. 	A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993. 

	

12.5. 	
O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 

aspectos, conforme o Caso" 

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.52. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.5.3. 	Indenizações e muitas. 
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CLÁUSULA TREZE — VEDAÇÕES 

13.1 Ê vedado à Contratada: 

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 
13.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 

parte da 
CLÁUSULA QUATORZE — ALTERAÇÕES 

141. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 

8.666, de 1993. 
14.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes Contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato. 

CLÁUSULA QUINZE — DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante segundo as disposições 
contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002, e nas demais normas de 
licitações e contratos administrafivos, além de, subsidiariamente, as disposições 
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, e normas e 

princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DEZESSEIS — PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá â Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei n°8666, de 1993. 

CLÁUSULA DEZESSETE — FORO 

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato será o da Comarca de Delmiro Gouveia — AL. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em (...) 
vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contratantes. 
Delmiro Gouveia (AL). em (...) de (...) de (.-.). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA 
ERALDO JOAQUIM CORDEIRO 
CPF N° 354.556.675-72 
CONTRATANTE 
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ANEXO V — Minuta de termo de vistoria 

TERMO DE VISTORIA 

Editai de Licitação na modalidade (Concorrência! Pregão Eletrônico/ etc...) 

Na forma do item (...) do edital em referência c/c o inc. III do art. 30 da Lei n° 
8.666/93, Declaro, na qualidade de Responsável pela empresa 

) 	inscrita 	no 

CNPJ/MF sob o n° ( 	
)  situada no(a) 

	 ), fone (...), fax (...), e-mail (...), ...que vistoriei mi nuciosamente 

os locais para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital de Licitação n° 
(...)/(...), e tomei conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como 
coletei informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da 

proposta comercial, OU 	
que optamos pela não realização de vistoria nos locais para a 

prestação dos serviços constantes do objeto do Edital de Licitação n° (...)/(...), assumindo 
inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as 
garantas que vinculam nossa proposta ao presente processo licitatório, 

Em Delmiro Gouveia/AL, (...) de (...) de (...). 

(...Representante da Licitante...) 

CPF n°  ( ..) 

RG n° (...) 
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ANEXO VI - Modelo de Declarações 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS 
NO ARTIGO 3° DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 2006, ESTANDO 
APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO EM 

SEUS ARTS. 42 A 49 
(EXCLUSIVO PARA ME/EPP/Cooperativas) 

DECLARAÇÃO 
(em papel timbrado da empresa) 

Ref.: (Identificação da licitação) 

	  inscrito no CNPJ n°  

	  por intermédio de seu representante legal, o Sr. 
	  portador da Cadeira de Identidade n° 

	  e do CPF n° 	  DECLARA para fins 
do disposto no art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, e no item 4.4.2 do 
Edital da licitação de referência, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,. 

Local e data, 

(Representante legal) 

Processo N.° 1001043/2018- Prefeitura Municipal de Dentro Gouveia 
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Praça da Matriz n°08, Centro Te1.3641-1178 - CNPJ:12.224.895/0001-27 F.  ts  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 
(em papel timbrado da empresa) 

Re (Identificação da licitação) 

	  inscrito no CNPJ n° 

	  por intermédio de seu representante legal, o Sr. 
	  portador da Carteira de Identidade n° 

	  e do CPF n° 	 DECLARA, para fins 

do disposto no inciso VII do art. 40 da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e 
no item 4.4.3 do Edital da licitação de referência, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 

exigências do Edital. 

Local e data. 

(Representante legal) 

Processo N.° 1001043/2018- Prefeitura Municipal de Delnaro Gouveia 
Edital P.E N. 014/2018 — Apoio Saúde 

04 - 	- Bens - Penoso° Ampia e Exclusiva 
Versão 2015.1 



2STE war: Ru. NI°  

Praça da Matriz n° 08, Centro Te1.3641-1178 - CNPJ:12.224.895/0001-27 
Fls. I 5

•  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

DECLARAÇÃO 
(em papel timbrado da empresa) 

Ref.: (Identificação da licitação) 

	  inscrito no CNPJ n° 

	  por intermédio de seu representante legal, o Sr. 
	  portador da Carteira de Identidade n°  

	  e do CPF n° 	 DECLARA, para fins 

do disposto no item 4.4.4 do Edital da licitação de referência, a inexistência de 
fato superveniente impeditivo de sua habilitação, comprometendo-se a informar 
eventuais e futuras ocorrências nesse sentido, sob as penas da Lei. 

Local e data. 

(Representante legal) 

Processo N. 1001043/2018- Prefeitura Municipal de DelmIro Gouveia 
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DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 

(em papel timbrado da empresa) 

Ref.: (Identificação da licitação) 

	  inscrito no CNPJ n° 

	  por intermédio de seu representante legal, o Sr. 
	  portador da Carteira de Identidade n° 

	  e do CPF n° 	  DECLARA, para fins 

do disposto rio inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, e no item 4.4.5 do Edital 
da licitação de referência, que não emprega menores de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

Local e data. 

(Representante legal) 
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PRE14El1 GRAMITSICLDAL DE DELMIRO GOUVEIA 
Praça da Matriz, 08 - C,entu - Tel. (082) 3641-1178 -C N P 19 9u- 

[Pnx. 	 

Fls.  (5-5 

PORTARIA ND 1540 DE 05 DEZEMBRO DE 2018. 

DESIGNA OS INTEGRAI\ 	lbS DA 

PERMA_NEN, 1E DE LICITAÇÕES - CPL., 

DESTE MUI,HCITIO. 

O Prefeito do Município de DaMIRO GOUVEIA, ALAGOAS, no uso de suas rer:J-rokri-,  

contendas e1a lei n° 860/2005, alterada pela Lei n° 1.061/2012, 

RESOLVE: 
Art. ri DesienRr os Servidores Municipais abaixo indicados para ,ompo. 

Permanente de Licitação - CPL, encarregada do processamento das licitações no trilnitc. nes: 

Presidente: ANA LIGLA DA SILVA GOMES, portadora do CFE: 029.95C.23.4-3 
intente do Qusdro Permanente do Poder Executivo Municipal, e a servidora SABINE C.a2.NLE 

GITD -E,ERNIE portadora do CPF: 111.857.354-45, integrante do Quadro de Comissionado do Fud 
Executivo Municipal nas faltas e impedimentos do Presidente será o seu substituto eventual; 

Pregoeiro, Coordenador de Pregão e Apoio: JESSÉ ROCHA DA SIIN&S  ptniad 

do CPF: 056.875.674-61 e a servidora ERMA VANESSA MELO DE LES, portadora dcZ? 
084.021.864-83, inte&antes do QnPdro de Coraissio-isrlos do Poder Fvecutiiro Municipal; 

Membro e Apoio de Pregão: SABLNE CARN1EL GITLEEP-Tia_E 

CPF 	L857.354-45, integrante do Quadro de Comissionados do Poder Executivo Munir' 

Ari. 2° - Dê-se Ciência, Publique-se, Registe-se e Cumpra-se. 

Art. 30  - Esta portaria ellu'a em vigor na data de OS de dezembro dt n:2, 

as disposições em contrário. 
Delmiro Gouveia-AL, 05 de dezembro de 20 

ctLót, 
ERAL O IDA """‘t CORDEIRO 

efeito 

DECInosR_AÇÃO DE -v-UonnI=DAT3E — tteterlordia Oliveepra Da Silva. Senerk= :v-inonznon 

Aufoniniccoção a Remorsos Humanooó. Prof 	Open do Dolo:- 	Conneenn Estado do Alasoes, no uso do sans onnonotos :C22 

de =Oda c= o deVflonnado pela legislação vigente. DECtian. para fins dt comprovação, que a po. Leria i 	 ,o 	- 
dezembro de 20 S, foi publicado =má_ 	lização, no Quadre ?aliso de Publicação desta Prefeitura e rqJ 	er:(-:o =estr. Sri-An 

tiripal de Adrriãsriação e Recursos Pinnos em 03 éc dezembro de 2018. O referido e verdade e dou fé. 

VANDER3,2WIA (tiveras DA SENA 
Sas-Ari° V cirri e L  Aanção e Recursos 14=aros 
Nomeado penaria 2,e' 062/20142 



Fornecedor 

1GB SFRVICOS E SAUDE LTDA - ME 

1COOFEMED COOPERATIVA DE SAUDE 1 
1 R$ 70.00a000 00 1 

1  R$ 1/09.034,88 1 

1 	 
110/01/2019 11.46:01:6901 

Data-Hora 
Lance 

I 	R$ 1.700.000.00 1 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 

Dependência: MUNICIPIO DE DELMIRO GOUVEIA - MUNICIPIO DE DELMIRO 

GOUVEIA - (AL) 

Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE DELMIRO GOUVEIA / N° Processo: 

1001043/2018) 

às 11:12:00 horas do dia 10/01/2019 no endereço PRAGA DA MATRIZ-8, bairro 

CENTRO, da cidade de DELMIRO GOUVEIA - AL, reuniram-se o Pregoeiro da disputa 

Sr(a). ERIKA VANESSA MELO DE LIMA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo 

ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 

1001043/2018 - 2018/014-2018 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO A MÃO DE OBRA, 

MÉDICOS ESPECIALISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, COM EXECUÇÃO 

MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA ATENDER 
AS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA/AL 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). 

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços: 

Lote (1) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO A MÃO DE OBRA, MÉDICOS 

ESPECIALISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

1 	Proposta 
Data-Hora 

110/01/2019 11:09:353861 

110/01/2019 0854:54:7761 

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os 

seguintes menores preços: 

Lote (1) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO A MÃO DE OBRA, MÉDICOS 

ESPECIALISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Fornecedor 	 1 

IcOOFEMED COOPERATIVA DE SAUDE 	 1 

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o 

menor preço Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da 

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto 

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e 
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valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu: 

No dia 10/01/2019, às 12:00:40 horas, no lote (1) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE 
APOIO A MÃO DE OBRA, MÉDICOS ESPECIALISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/01/2019, às 10:36:20 

horas, a situação do lote foi finalizada. 

No dia 11/01/2019, às 10:36:20 horas, no lote (1) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE 
APOIO A MÃO DE OBRA, MÉDICOS ESPECIALISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi 

seguinte: Documentação apta para adjudicação e entregue tempestivamente. Valor abaixo 

do estimado pela Administração Pública. Está aberto o prazo de 10 (dez) minutos para a 
manifestação de intenção de interposição de recurso. No dia 18/01/2019, às 13:44:51 horas, 

a situação do lote foi finalizada. 

No dia 18/01/2019, às 13:44:51 horas, no lote (1) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE 
APOIO A MÃO DE OBRA, MÉDICOS ESPECIALISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o 
seguinte: Documentação em conformidade com edital. Apta para adjudicação. Não houve 

manifestação de intenção de recurso. 

No dia 18/01/2019, ás 13:44:51 horas, no lote (1) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE 
APOIO A MÃO DE OBRA, MÉDICOS ESPECIALISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á 

empresa COOFEMED COOPERATIVA DE SAUDE com o valor R$ 1.650.000,00. 

às08:49:06 do dia 10/01/2019 as seguintes datas foram alteradas por ERALDO JOAQUIM 

CORDEIRO: abertura de propostas (de 10/01/2019-0800 00  para 10/01/2019-10:00:00); 

inicio da disputa (de 10/01/2019-1000 00  para 10101/2019-10:30:00) 

No dia 10/01/2019, às 11:09:35 horas, o Pregoeiro da licitação - ERIKA VANESSA MELO 
DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - GB SERVICOS E SAUDE LTDA - ME, 
no lote (1) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO A MÃO DE OBRA, MÉDICOS 
ESPECIALISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. O motivo da desclassificação 
foi: Comunico a DESCLASSIFICAÇÃO da licitante por não cumprir o disposto no item 5.6.2. 

e 5.6.2.1. do edital: Até o horário previsto para o encaminhamento da 
Proposta de Preços. 

sob pena de desclassificação da proposta, deverá o licitante, sem proceder qualquer tipo de 
identificação, enviar em anexo no sistema, sua proposta, com todas as especificações 
constantes no termo de referência, descrevendo minuciosamente as atividades, com valores 
unitários, valores totais e o demonstrativo com o desconto aplicado;[...] A proposta de que 
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F 1.5 

trata os tens anteriores, deverá conter a composição de custos unitários, encargos sociais 

referenciais de preços, planilha demonstrativa da composição de custos da Bonificação das 

Despesas Indiretas (BDI);. 

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa 

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações 

detalhadas sobre o andamento do processo. 

ER
t 

VANESSA MELO DE LIMA 

Pregoeiro da disputa 

t. 
ERALDO JOAQUIM CORDEIRO 

Afitoridade‘Competente 

P-tt 620,  
ANA LIGIA DA SILVA GOMES 

Membro Equipe Apoio 

Proponentes: 
19.322.934/0001-78 COOFEMED COOPERATIVA DE SAUDE 
06.974.427/0001-77 GB SERVICOS E SAUDE LTDA - ME 
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Datil e hora do registro 

1021/2019 11:12:00:405 

10101/2019 1112:00:405 

10/01/2019 11:12:00:405 

10101/2019 11:12:02405 

10/01/201911:12:00405 

10/01/2019 11:12:00:405 

101012019 11:12:00:405 

10/012019 11:12:00:405 

10/012019 11-14 -37:12I 

10/01/2019 11:16:51:063 

10/01/201911:22:24335 

10/01/201911:31:13:451 

101012019 11:31:43:451 

10/01/2019 11:33:57:995 

10/01/2019 11:43:45:101 

10/01/2019 11:56:17271 

(0/01/2019 11:56:40:451 

10/01/2019 11:56:42451 

10/012019 11:56:42451 

10/012019 11:56:40:451 

10212019 12:00:17289 

10212019 12:0240:217 

10/012019 I2'0S:06:24S 

1201/2019 12:39:42:715 

10/012019 12:40:34N12 

10/012019 12:4117:950 

10/01,2019 43.00:05:745 

10/01/2019 13:02:02:307 

10101/201916:0948:476 

11/01/2019 08:11:54:405 

11/012019 10:0120:015 

11212019 10:02:52:427 

Participante 

SISTEMA 

SISTEMA 

SISTEMA 

SISTEMA 

SISTEMA 

SISTEMA 

SISTEMA 

SISTEMA 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

SISTEMA 

SISTEMA 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

SISTEMA 

SISTEMA 

SISTEMA 

SISTEMA 

PREGOEIRO 

SISTEMA 

PREGOEIRO 

COOFEMED COOPERATIVA DE 
SAUDE 

COOFEMED COOPERATIVA DE 
SAI= 

COOFEMED COOPERATIVA DE 
SAUDE 
PREGOEIRO 

COOFEMED COOPERATIVA OE 
SAUDE 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

COOFEMED COOPERATIVA CIE 
SAUDE 

COOFEMED COOPERATIVA DE 
SAUDE 

24/, /2019 

Licitação [n°  750302] e Lote [n°11 

Responsevel 

Fleti'  DO JOAQUIM CORDEIRO 

Pregoeiro 

ERIKA VANESSA MELO DE LIMA 

Apoio 

ANA LIGIA DA SILVA GOMES 

tVONLfiCitECIDeS-0.00M.bf  

 

 

Lista de fornecedores 

Participante 

1 COOFEMED COOPERATIVA DE SAUDE 

2 OS SERVICOS E SAUDE LTDA - ME 

Mostrando de 1 alle 2 de 2 registros 
' Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado. 

Legenda dos tipos de segmentos: 0E-Ouras Empresas 1 ME-Micro Empresa ] COOP-Cooperalloa I ND-Não definido 

Lista de Mensagens 

Segmente 

COOP.  

EPP' 

Situação 

Arrematante 

Desclassificado 

Lance 	 DataMora lance 

	

RS 1.650.000.00 	112112019 10:36:20:369 

	

RS 70.210.000,00 	09/0112019 11:15:02i757 

Mensagem 

Começou a disputa do lote. 
A melhor prapome foi de RS1.709.034.88. que á o menor valor ofertado para este lote. 

Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União OCO) de que intervales de tempo entre lentes 
representam mais uma solução na busca de Bonomia entre licitantes. 

Em atendimento do Acórdão do TCU n 1216(2014- Plenedo. poderá sen demandado o preenchimento de 
CAPTCHA entre os lances de uni mesmo fornecedor. 

O tempo mirim° entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu (210(no lance devera ser de 0 
segunde(s). - Quando este não foro melhor da sala. 
O tempo mimam ente fornecedores em relação ao melhor lance da saia devera ser de 0 segundoml. 

O valor minlmo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu elmo lance devera ser de 
R91.000.00 - quando eme não for o melhor da sala. 

valor minimo emrefomecedones em relação ao melhor lance da sala devera ser de R51.00020. 

Bom dia senhores licitantes, meu nome é ErIka e serei a Pregoeira desta sessão 

Sr. Licitante, favor oferecer lance mais competitivo. 

Sr. Licitante, favor oferecer lance mais competitivo. 

Atenção: encerramento iminente da fase Inicial de landes. 

O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora. p melhor valor oferecidoloi de 
RS1 708.000.00. 

Sr. Licitante, favor oferecer lace mais competitivo. 

Sr. Licitante- favor oferecer lance mais competitivo. 

Sr. Licitante, lavar oferecer lance mais competitivo. 

Não há fornecedores em sedação de empate conforme legislação visente. 

Senhores participantes. a &puta do lote esti encerrada. O tempo extra de:fundo MI de 24 minutos e 57 
segundos. 
A menor proposla foi dada por CCOFEMED COOPERATIVA DE SAUDE no valor de RS1201000.00. 

A disputa do lote está abeila para considerações finais do Pregoeiro. 

Srs. licitantes daremos continuidade no criai Mensagens. Obrigado. 

A disputa do lote foi definitivamente encerada. 
Bom dia. Sr licitante CODFEMED COOPERATIVA DE SAUDE, qual o menor valor que pode ser ofertado 
para este lote" 

Irá haver negociação direta? 

o menor valer seda 1.3E0.000,00 

está dentro do seu referenciaP 

Olt St Ilresnte COOFEMEID COOPERATIVA DE SAUDA. rever enviar proposta cormNiai = 
documentação de haibIlitscão nos ferinos e prazos estabelecidos em edital, sob pena de 
DESCLASSIFICASAG. • 
OK. Os documentos de habilitação lá estão no e-mail, a proposta realinhada sere encaminhada no orno 
de 3 (três) dias conforme bem 9.1 do edital. correto? 

Senhores licitantes, esta sessão está SUSPENSA e será (Clamada dia II de Janeiro de 2019 às 08:00 
heras (horário de 131"36iG2). Grata 

Bom dia senhores licitantes estamos retornando a sessão, 

ok, Os documentos At foram encaminhados 

Quando será declarada vencedor' 

htlPs://lieltaCCes-e.COM.brhiopkonSUltar-detalheSlicitacaila0p7nUrneralicitaca0=75030280PcaonanSUltaiDetalheSUCitacao 	 1/2 
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Mensagem 

Senhor licitante arrematante COOFEMED COOPERATIVA DE SAUDE, lavar e.s 	
pol 

bem como toda a documentação de habilitação juridica, fiscal e trabalhr-Frsó 

estipulados em edital. sob pena de DESCIASSIFICAOAO. Grão, 

Documentaçac apta para adjudicação e entregue tempestivamente. v4'4r .4‘.
:tivado cela 

Favor daSCOnadenet a mensagem anterior. 

Administração Publica. Esta aberto o prazo de 10 irleM miradas para a insittestrarde~~--_-
131eldaslça0 de recurso 
Ressalto qua o lote sã sere adjudicado após envio da proposta readeguada. 

Documentação ern cOnfomildade com editaL Apta para adjudicação. Não houve manifesta 	de ¡nanam 

de recurso. 
Reiteramos que o lote se sere ADJUDICADO quando a proposta readequada for enviada. Informo ainda 
doe caso a gretaste não esteie em conformidade com o edital, o empresa segá DESCLASSIFICXDA 

Ante o exposto. a sessão está SUSPENSA e serà retomada dia 15 de janeiro de 2012 às 10 00 n 
Obrigado. 
Bom dia senhores [Imantes. estamos retomando a sessão. 

Ante o exposta a sessão está SUSPENSA e será retornada dia 15 de laneis° da 2019 às 10:00h. 
Obrigado. 
Bom dia Srs. latentes. Infernamos aos Interessados, que a sessão sere retomada dia tara1'201.9 as 

10:00h (horáno local). Grâte. 

Som dia Sennores latentes. catamos retomando a sessão. 

Comunico que a proposta lei entregue e encontra-se em conformidade com o edital. 

Documentação ela conformidade com editei. Apta para adjudicação Não houve manifestação de intane2C 
de recurso. 

24)1/2019 

Data e hera do registre 
	 Participante 

	

11101;2019 10:29:25:113 
	

PREGOEIRO 

	

11/0112019 10:29:47:511 
	

PREGOEIRO 

	

11101/2019 103020:702 
	

PREGOEIRO 

	

11(01(2019 10:37:52:478 
	

PREGOEIRO 

	

11/01/2019 11:57:20:140 
	

PREGOEIRO 

	

11/01/2019 1200:10:757 
	PREGOEIRO 

	

11/01/2019 12:3914:E43 
	

PREGOEIRO 

	

1493112019 11:10:43:102 
	

PREGOEIRO 

	

14(01/2019 11:2A 35:532 
	

PREGOEIRO 

	

1510112019 05-50,49:020 
	

PREGOEIRO 

	

18101(2013 11:14:52:522 
	

PREGOEIRO 

	

18/01/201013:35:27:491 
	

PREGOEIRO 

	

12201/2019 13:37 013103 
	PREGOEIRO 

Mostrando dei até 45 de 45 registros 

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso chat 1 outras 

Lista de lances 

Data/Hora lance 

1 	10/01/201906:54:54:776 

2 	1041(2019 11:22 06:754 

3 	10101/2019 11:39:52:553 

4 	10]01f2019 11:45:01:690 

Lance 	 Nome do fornecedor 

RS 1.109.034513 COOFEMED COOPERATIVA DE SAUDE 

RS 1.703.00E100 COOFEMED COOPERATIVA DE SAUDE 

RS 1206.000,00 COOFEMED COOPERATIVA DE SAUDE 

RS 1700.1:00.00 COOFEMED COOPERATIVA DE SAUDE 

Mostrando de 1 ate 4 ae 4 registros 
Importante: a cobrar exibe as não conformidades delegadas em falação aos:lances registrados Irregularmente que não atenderam as regras de negócios eStabelectas para 

a partielpação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for I—I o registra do lance está em conformidade. 

Histórico da análise das propostas e lances 

DaterHora 	 10101/2019 12:0040:217 - Arrematado 

Datatiora 

Data/Hora 

Fornecedor 

Contratado 

Motivo 

11/01/201910:36:20:369 - Declarado vencedor 

18/0112019 13:44:51:005 - Adjudlascio 

COOFEMED COOPERATIVA DE SAUDE 

RS 1453.000.00 

Documentação apta para adjudicação e entregue tempestvarnente. Valor abato do 
estimado pela Administração Pública. Este aberto o prazo de 10 (dez) minutos para a 
manifestação de intenção de Interposição de recurso. 

Fornecedor desclassificado 

Date/Fiara 	10101/2019-11:09:35 

Fornecedor 	GB SERVIDOS E SAUDE LTDA- ME 

Observação 	
Comunico a DESCLASSIFICAÇÃO da Patente por não cumprir o disposto no Item 542. e 5.6.2.1. do edital: Até o horário previsto para o encaminhamento 
da Proposta de Preço sob pena de desclassificação da proposta, deverá o latente. sem proceder qualquer tipo de identificação, enviar em anexo no 

sistema, sua proposta. com 
 todas as especificastes constantes no termo de referência, descrevendo minuciosamente as atividades, com valores Man f 10S. 

Mores totais e o demonstrativo com o desconto aplicado:{..]A proposta de que trate os tens anteriores, deverá conter a composição de custos unitários. 
encargos seriais, referenciais de preços. planilha demonstrativa da composicto de custos da Bonificação das Despesas Indiretas 53012 

https://lIcitacoes-e.com.briaap/consultar-cletaihes-licitacao.aoP?numeroLicitacao=750302&opcaonconsultarDetalhesLicita  coo 
	

2/2 



ár11k." , 

%.t.F.0 	r4  1111"  ern e 
OUPERAI IVA Øí runontiio DA SAÚDE 

PROPOSTA DE PREÇO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS 

PREGOEIRO MUNICIPAL 
Modalidade de Licitação 

	Número 

PREGÃO ELETRONICO 
	

014/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS 

FANTASIA NOME 	:COOFEMED 
SOCIAL: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE RAZÃO  

CNP): 19.322.934/0001-78 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 113.516.148 NO INSC. MUNICIPAL: 523.127 

PRAÇA PRESIDENTE TRANCREDO NEVES Ne 86, 2e PISO SALA 32A E 32B, CENTRO ENDEREÇO:  
VITORIA DA CONQUISTA CIDADE:  

ESTADO: BANIA CEP: 45.000-525 

TELEFONE: (77) 3421-0841  
EMAIL: coofemedelmtinall.com  FONE: (77) 3421-0941 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

NOME : DAIANE SILVA MOREIRA RG: 0745369669 SSP-BA 	 CPF: 012.920.665-20 

CARGO: PRESIDENTE  
ENDEREÇO: Avenida jardim Guanabara, 5/N, 5F Avenida lote A, Bloco Pelicano, os 13, Apt 001, CEP: 45.026-145, Vitória da Conquista - BA. 
OBJET0:0 objeto da presente licitação é o registro de preços para contrafação dos serviços continuados de apoio a mão de obra, módicos especialistas e 

demais profissionais de saúde, com execução mediante o regime de empreitada por preço unitário, para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Delmiro Gouvela/AL (Secretaria Municipal de Saúde), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

1100 
UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
HORA 

VALOR MÊS 

13,53 R$ 14.882,00 
SERVIÇOS DE ATIVIDADE BIOMÊDICA 

2 SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 4000 R$ 18,79 R$ 75.165,26 

3 SERVIÇOS DE ATIVIDADE FARMACÊUTICA 2100 R$ 12,03 R$ 25.255,56 

4 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA 3200 R$ 11,27 R$ 36.07937 

5 SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA 1440 R$ 30.07 R$ 43.295,25 

6 SERVIÇOS MÉDICOS CLNICO GERAL 3000 R$ 67.65 R$ 202.946,48 

7   SERVIÇOS MÉDICOS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILI 3000 R$ 75,17 R$ 225.496,09 

8 SERVIÇOS MÉDICOS EM RADIOLOGIA 1200 R$ 67,65 R$ 81.178,59 

9   SERVIÇOS DE ATIVIDADE EM NUTRIÇÃO 2100 R$ 15.03 R$ 31.569.45 

10   SERVIÇOS DE ATIVIDADE ODONTOLOGICA 3200 R$ 33,82 R$ 108.238,12 

11  SERVIÇOS MÉDICOS DE ATIVIDADE OFTALMOLÓGICA 1200 R$ 75,17 R5 90.198,44 

12 SERVIÇOS MÉDICOS DE ATIVIDADE ORTOPEDICA 1200 R$ 67,65 R$ 81.178,59 

PRAÇA PRESIDENTE TRANCREDO NEVES Ns 86, 1° ANDAR SALA 1O CEN 

VITORIA DA CONQUISTA BANIA 



-0 

'&54 

COOPERATIVA DE TRABALHO A SA ÚDE 
_ 13 SERVIÇOS MÉDICOS DE UROLOGIA 1200 R$ 	75,17 R$ 	90.198,44 

14 SERVIÇOS DE ATIVIDADE PSICOLOGIA 2100 R$ 	24,05 R$ 	50511,12 
15 SERVIÇOS MÉDICOS DE ATIVIDADE PSIQUIATRIA 1200 11$ 	6765 R$ 	81.17859 
16 SERVIÇOS DE ATIVIDADE TÉCNICA DE ENFERMAGEM 5300 11$ 	11,27 R$ 	59.756,46 

_ 17 SERVIÇOS DE ATIVIDADE TÉCNICA RADIOLOGIA 1500 R$ 	15,03 R$ 	22.549,61 
_ ig SERVIÇOS MÉDICOS DE ATIVIDADE ENDOCRINOLOGIA 1200 11$ 	67,65 R$ 	81.178,59 

19 SERVIÇOS MÉDICOS DE ATIVIDADE NEUROLOGIA 1200 R$ 	75,17 R$ 	90198,44 
30 SERVIÇOS DE AUXILIAR PARA ATIVIDADE ENFERMAGEM 1600 R$ 	9,02 12$ 	14.431,75 
21 SERVIÇOS MÉDICOS DE ATIVIDADE PEDIATRA 1200 R$ 	75,17 R$ 	90.198,44 

- 	22 SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL 3500 R$ 	11,91 R$ 	41.687,46 
23 SERVIÇOS TECNICOS EM ATIVIDADE NUTRICIONISTA 1200 R$ 	10,52 R$ 	12.627,78 

TOTAL R$ 	1.650.000,01 
UM MILHÃO SEISCENTOS E CINQUIENTA REAIS E UM CENTAVO 

VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 (SESSENTA) DIAS 

VITORIA DA CONQUISTA - BA, 07 DE JANEIRO DE 2018. 

1/42)~.. tt-tkin- 
COOFEMED COOPMTIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

-ttP4Abniblit  

to.(70:41 ift;102- g °Pney4 	°1-7,5P 

r-coa0191E  
I 	OP C 	6  4/ ° 
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013:4 832  

fl 
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PRAÇA PRESIDENTE TRANCREDO NEVES, N986,10 ANDAR. SAÍA 103 CENTRO 
VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA 

CNN 19.322.934/0001-78 
DAIANE SILVA MOREIRA 

CPF: 012.920.665-20 
PRESIDENTE 



1 R$ 	178.5a4koo j 
VII - VALOR CLORAL PARA 32 MESES 

1 

4 li  

fraftkfi 11. 

COOFEMED CoopERATIVA oC TRAisni_no 

CW1:19.322.934/0001-78  

TENS I 

e 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

SERVI O O atum IDADE ~MÉDICA.. 

accieffied -,f15'pffnenvia de TindiCahe cz..4 



2,5- TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 11.33% RS 	8316.24 

VALOR DA MÃO DE OBRA (1.2+ 2.5) 31.135% R$ 	R2 5.7e.  Bs 

9$ 	63.1152.97 9$ 	766.235.65 OTAL DO CUSTO DIRETO (INSUMOS + VALOR DA Iva° DE OBRA) 

4.2, VALOR DO 13D1 
	 15.05% RS 	11.312.39 

RS 18,79 V- VALOR UNITÁRIO DA HORA (MEDIA) 

VI • VALOR MENSAL 1 R$ 	75.165,30  

Ias 	501.R3a.22)  VII- VALOR GLOBAL PARA 12 MMES 

"a+MÁRI1  Ire esc 'se% 

COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

CNPJ: 19.322.934/0001-78 
COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

1  
1ig.322.954/000:1--7  

(0011110 (00MkIIIA 
PRESIDESIE 11)11)SIDOE 85 

EDF.CONQUIS11 Ctidg 
CEP 15000-51I. 11110RI 
	

: 

A o 

"cio o 	aooR)"..o,  

MÃO DE 00RA I - .--1 
REMUNERAÇÃO QUART. DE HCRftSVALOR HORA VALOR MENSAL VALOR GLOBAL 

$2. - Remeneraçãe 4.000 R5 	13,25 RS 	53.006.61 RS 

1.2 TOTAL REMUNERAÇÃO 
ENCARGOS SOCIAIS 

Hç 
II 	- 

GRUPO A 2.1 BASE DE CALCULO PERcENTUAT. TOTAL MES TOTAL MODAL 	.- 

1N55 (nEo incidente no custo) R$ 	53.005.61 20% RS 	10.000.32 RS 	127.215,87 

SESI eu SESC RS 	53.006.61 RS R$ 

SENAI OU SENAC RS 	53.005,61 RS 

INCRA R$ 	52.006.61 R$ 

Salário EcivcatRO R$ 	51.006.52 RS RS 

FeTs RS 	55.003,61 RS R$ 

Saguro Acide:rito do Trabalho/Mn/MSS R$ 	53006.61 RS 

SEBRAE RS 	53.006.61 RS R$ 

2-1 TOTAL GRUPO A RS 	10601.3.2 R$ 	127 2:15 87 

2.2 GRUPO! BASE DECALCULO PERCENTUAL TOTAL MEI TOTAL GLOBAL 

'Ferias R$ 	53.006.61 0,00% R$ R$ 

1/3  de Terias Constiteeienais RS 	53.005.61 0.00% RS RS 

Auxnee Doença R$ 	53.006,51 0.00% RS RS 

acenct Paternidade R$ 	53.006.61 0.00% RS 

Faltas legai> R$ 	53.006.61 0.00% RS R$ 

Acidente cie Trabel hm RS 	53.005,61 0,03% R$ RS 

Aviso PreelO Trabalhado RS 	53.006.61. 0,00% R$ 

el nanem.= RS 	53.006.61 11.00% 95 R$ 

ayouse Anual Remunerado R$ 	53.005.61 8.33% RS 	6.2E127 R$ 	75.135.29 

Is,  seisHe RS 	53.006,61 0.0096 RS RS 

Entes R$ 	53.005.61 3.00% R$ 	2.254.98 R$ 	27.059,53 

2.2 TOTAL GRUPO B 11,33% R$ 	8.516.20 RS 	102.194,82 

1-3 GRUPO C BASE DE CALCULO PERCENTUAL TOTAL MES TOTAL GLOBAL 

Aviso prévio Indenizado R$ 	53.005,61 RS R$ 

FGTS s/ Aviso Prévio RS 	53.006.61 R$ R$ 

Reflexos no Aviso Prévio Indenizado. R$ 	53.005.61 RS R$ 

muhs FGTS R$ 	53.00641. 096 R$ RS 	 . 

ContrIbuição Social 10% s/ Aviso Prévio RS 	53 006 61 R$ R$ 

IndenIzacSo Adicional 95 	53.036,51 R$ 	 .. R$ 

2.3 TOTAL GRUPO C 0% R$ 

2.4 GRUPO O BASEOECALCULO PERCENTUAL TOTAL MS TOTAL GLOBAL 

incleignela do GRUPO A sobre o GRUPO B RS 	53.006,61 R$ RS 

Incidência sobre o Salário Maternidade RS 	53.006,51 RS R$ 

TOTAL DO GRUPO D RS RS 

III - INSUMOS 
3.1. ITENS QUANT. PERCENTUAL TOTAL MENSAL TarAl GLOBAL 

Ai ossotaçso 1.20% 901.98 R$ 	10.823,81 

uniformes e EPI 1.90% RS 	1.422114 RS 	17.137,70 

TOTAL INSUMOS R$ 	2.330.13 RS 	27.561,51 

4.1 - BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS 

BASE DE 
CALCULO 

PERCENTUAL (%) VALOR (RN 

E) AdMinistração Central RS 53.006,61 1.50% RS 1.127.48 

AdrninIstratbo local R$ 33.606.61 1.15% RS 864.40 

Custos Financeiros R$ 53.00661 1.50% R$ 1.327.48 

Riscos RS $3.036,61 0,00% R$ 

Seguros e Garantias Contratuals R$ 53.006,61 0.30% R$ 225,50 

O Lucro Operacional RS 53.006.61 0,45% R$ 338.74 

g) Tributos - Simples Nacional RS saccieRisa aalset RS 

155 /Incide sobre o preso de venda) p1) R$ 53.006,61 5,0036 RS 3.753.27 

R.2) IR PnalCle sobre o preço de venda) RS 53.000.61 1,50% RS 1.1.21,48 

R.1) CoRns (Incide sobre o preço de vende) °RS 53.006,61 3.00% R$ 1.254,95 

RA) PIS (Incide sobre o preso de vende) RS 53.006,61 0,65% R$ 488,57 

Ocoiemod Caere io de Tu:bolha de SoOde 

ç. OtecidenÉe TtaiuecÊ neves. re a. cJi. OSSO ULSt 	oket. segundo piso. enEct 32 a 32 g. er-S 5II.I.:-- 

triÀSIfiC de CongazLi.:n En. 	.95.V00-525. 

•- 
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COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

CNP.I: 19.322.934/0001-78 
COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ITEM 111 -SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA 

OBRA - MÃO DE 
QUART.DE  no VALOR HORA VALOR MENSAL VALOR GLO 

REMUNERAÇÃO 
2.100 RS 	17.810,22 R$ 

- Remuneração 
ERAçÃO TOT 	 t 	• 

- ENCARGOS SOCIAIS 
BASE DE CÁLCULO PERCENTUAL TOTAL MSS TOTAL GLO-SIL 

2.1. GRUPO A 
R$ 	17.810.  RS 	3.562.04 RS 	42.744,53 

INSS (não Incidente no custo) 
RS 	17.210,22 RS R$ 

$ESI OU SESC 
R$ 	17.810,22 RS AS 

SENAI OU SENAC 
R$ 	17.810 22 RS RS 

INCRA 
Sa I Mio EdilCação R$ 	17.810,22 RS 

R$ 	17.810,22 O% AS R.$ 
FGTS 

ha/SAT/INSS RS 	17.810,22 R$ 
Seguro ~dente do TraOal 

RS 	17.810.22 R$ RS 
SERRAR 

A 21 TOTAL GRUPO 
20% R$ 	3.352,04 9$ 	42.744,53 

BASE CE CALCULO PERCENTUAL TOTAL MS TOTAL GLOBAL 
2.2 GRUPO 6 
Fedas FIS 	17.810.22 0,00% as 

ceristItucionals RS 	17.810.22 R$ R$ 
1/3 de Férias 

RS 	17.8 0.22 R$ RS 
Auxilio Doença 

R$ 	17.810.  RS RS 
Licença Paternidade 

Legais Faltas R$ 	17.810.22 RS R$ 

R$ 	17.810.  R$ as 
Acidente da Trabalha 

RS 	17.810,22 RS R$ 
Aviso PrévioTrabalhado 

R$ 	17.810.22 RS RS 

PS 	17.810,22 8,33% RS 	2.103,79 R$ 	25.245,96 
Opimo° Anua I Remunerado 

RS 	17.810,22 oos% R$ AS 
139 Sa lábio 
FM te, RS 	17.810,22 757,67 RS 	9.092,00 

2.2TOTALGRUPO 
11.33% R$ 	2.86145 RS 	34.337,46 

GRUPO C 2.3 BASE OE CALCULO PERCENTUAL TOTAL NIES TOTAL GLOBAL 

Indenizado Aviso Prévio R$ 	17.810,22 RS RS 

RS 	17.810,22 RS R$ 
ROO s/ AVISO Previa 

Prévio Indenizado Reflexos no Aviso RS 	17.810.22 OSS R$ as 

Multa FGTS. RS 	17.810,22 As R$ 

Social 10% s/ Aviso Prévio ContrIbUiçOo RS 	17.810,22 0% ftS R$ 

Adicional Indenização R$ 	17.810,22 RS AS 

TOTAL GRUPO C 
RS RS 

2.3 
RASE DE CASCULG PERCENTUAL TOTAL MSS TOTAL GLOBAL 

2.4 GRUPO O 
do GRUPO A sobre o GRUPO B. Incidência R$ 	17.810.22 a% R$ AS 

Incidência sobre o Salário Maternidade RS 	17%10.22 RS RS 

DO GRUPO D TOTAL 
R$ 

11..33% RS 	2.881,45 
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 2.5 - 

81,55961 R$ 	20.671.081 
VALC1R DA 6/030 DE OBRA 11.2+2.S) 

INSUMOS 111 	- 
3.1. ITENS QUANT. PERCENTUAL TOTAL MENSAL TOTAL GLOBAL 

1,20% R$ 	303 07 AS 	3.636.30 
AlimentaMo 

1.90% RS 	479,86 RS 	5.758,27 
Uniforme, e EPI 
TOTAL INSUMCI5 

RS 	787_92 RS 	9.395,07 

  

21.454,5e AS 

  

(OTAL DO CUSTO DIRETO (1NSUMOS VALOR DA MÃO DE OBRA) 

   

    

1V- BOI 
0.1- BONIFICAÇÃO E DESPESAS 

BASE DE 
CÁLCULO 

PERCENTUAL(%) VALOR (RS) 

INDIRETAS 
Central R$ 17.810.22 1,50% PS 3713.83 

a) AdminIstraplo 
RS 17.810.22 1,15% RS 290,44 

ricIrn1 nIstraGio Local 
R$ 17.810.22 1.50% R$ 378,83 

C) Custos Financeiros 
R$ 17.810.22 0,03114 RS 

Riscos 
Garantias Contratuais RS 17.810,22 0,30% RS 7s.n 

113,65 
2.503.44 
3.262.78 

378,83 

Seguros e  
operacional RS 17.810,22 0,45% RS 

Lucro 
Tributos Simples Nacional R$ 17.810,Z1 10,15% AS 

- 
sobre o preço de Venda) R$ 17.81022 5.03% RS 

RS R. ) 55 (Indde 
de venda) RS 17.810.22 1,93,4 

8.2) IR (Incide sobre o preço 
de venda) R$ 17.810,22 %CO% R$ 757,67 

g.3) Cofins (Incide sobre o preço 
de venda) R$ 17.810,22 0.65% RS 164.15 

(4.4) PIS (Incide sobre o preço 

4-2. VALOR DO BOI 
	 ms,as.A1 RS 

V- wenn urntrimo PR HORA (MÉDIA) 
	

I Fn 
	

12.03 

 

RS 	25.255,56 1 
VI - VALOR MENSAL 

VII - VALOR GLOBAL PAR.12 MEI% 	
R$ 	303.066,72 I 

Onadenten - Ciong-nínitive. de Tont:malho 4n Setide 

nta Tenered 	
8b. Cea. Cennuittn Center. oegenea pito. nein 12 n 

Vitáried Conqui,2te - 	OEN 45.90Cr525. 



IS - TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 
11.33% RS 	4.0E17.79 1 

1.3.9 322.9 54100052.7 
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COOFEMED COOPERATIVA IDE TRABALHO DA SAUDE 

CNN:19.322.934/0001-78 
COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ITEM IV - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA 

VALOR GLOBIAL 
	'Proc.  N° 

RS 	3éi
g1t 

1s91 
1- wao DE OBRA VALOR MENSAL VALOR HORA QUART. DE HORAS 
REMUNERAÇÃO .443 R 7-95 00 
2,1- Remuneraste 
1.2 TOTAL RENIUNERACÃO 
II - ENCARGOS SOCIAIS  TOTAL MCI 1341 TOTAL MÊS PERCENTUAL BASE DE CALCULO 2.1 oRUPo A RS 	61.063.61 RS 	5.088,63 20% RS 25443,17 INSS Ino incidente no custo) RS R$ 0% R$ 25.443,17 SESI OU SESC R$ R$ RS 25.443,17 SENAI OU SENAC R$ RS PS 	25 413.17 
INCRA RS RS RS 25.49 17 
Salário Educação RS RS RS 25.443.17 FGTS RS RS RS 25.443,17 seguro Acidente de Trabalho/SAT/1M5 RS RS RS 25.44347 5EBRAE RS 	61.063,51 lis 	5.098.63 
2-1TOTAl.GRUPO A TOTAL GLOBAL TOTAL MSS PERCENTUAL BASE DE CÁLCULO 2,2 GRUPO 5 RS RS RS 25.44 17 
Melas RS RS RS,  25.443,17 1/3 de Férias Constitucionais RS RS RS 	25.443 17 Aunai° Doença R$ RS RS 25.44347 Usança Paternidade 0,00S4 R$ R5 25.44347 
Faixas legaIs RS RS R$ 25,443,17 Acidente de Tia balho R$ RS 0,00% R$ 25.943.17 Aviso ErAtio Trabalhado RS RS R$ 25.493.17 -cinamomo 
_mous°  Anual Remunerado 

MeSolário 

RS 	36.064.94 R$ 	3.005,41 5,33% RS 25.443,17 
RS RS 0.00% RS 25.44347 
R$ 	12.938.57 R$ 	1.05138 RS 25,44 17 

Fetos R$ 	49.053.51 RS 	4.097,79 11.33% 
2.2 TOTAL GRUPO B TOTAL GLOBAL TOTAL MES PERCENTUAL BASE DE CÁLCULO 2.3 GRUPO C as RS R$ 25.443.17 Aviso Prévio indcnlado R$ RS R$ 25.443.17 
FGTS s/ Aviso prevlo RS RS R$ 25.443,17 Reflexos no Aviso Prévio Indenizado R$ RS R$ 25.443.17 Multa FGTS R$ RS RS 25.40 17 Contribuis-3o Social 10% s/ AVISO Prévio R$  RS RS 25.443.17 Indo rd2MElo Adicional As R$ 
2.3 TOTAL GRUPO C TOTAL GLOBAL, TOTAL MÊS PERCEMUAL BASE DE cÁLCULo 2.9 GRUPO O RS RS 25.493.17 Incidência do GRUPO A sobre o GRUPO B R$ R$ 0% R$ 25.443,17 Incidência sobre o Salário Maternidade RS RS 
TOTAL DO GRUPO D 

Er.1.85%1 RS 	29 saa 96 
VALOR DA MÃO DE OBRA (1.2+ 2.5) 

III - INSUMOS   
QUANT. PERCENTUAL TOTAL MENSAL TOTAL GLOBAL 

3,1. ITENS 1.20% Rã 	932.95 as 	5.195.43 
Alimentação 1.90% RS 	595.51 RS 	8.226.10 
Uniformes e Mi 
TOTAL INSUMOS 

R$ 	1.11846 RS. 	13.421,53 

1 R$ 	30.649 42 8$ 	367.793.10 
MITAL DO CUSTO DIRETO (INSS/MOS A VALOR DA MAO DE OBRA) 

IV - BOI 
4.1- BONIFICAÇÃO E DESPESAS 

BASE DE 
CALCuL0 

PERCENTUAL (%) 

INDIRETAS R$ 	25 943 17 1.50% 
Administrei:E° Central RS 	25.443.17 1.15% 
Adminlatnaçào Local 

RS 	25.443.17 1.50% 
Custos Financeiros RS 	25.443.17 0,00% 
Risco. 

Contratuais RS 	25.443.17 
Seguros e Garantias 85 	25.94347 0.45% 
Lucro Operacional R$ 	25.443,17 1045% 
Tributos - Simples Nacional 

de vende) R$ 	25.443.17 5.00% 
R,1) ISS (Incide sobre o preço 

de venda) RS 25.493.17 1,50% 
8.2) IR (Incide sobre o prece 

o 	de venda) P.  R$ 	25,443.17 3,0054 
8.3) CofinS (incide sobre 	prece  

O 	de venda) .4) PIS (Incide sobre 	preço R$ 	25.443.17 0.65% 

ALOR (RS) 

R$ 	541,19 
RS 	414.91 
RS 	541.19 
RS 
RS 
R$ 

101124 
162,36 

3.662.06 
1.803.97 

541,1S 
1.082.33  

234,52 

as 
R$ 
RS 
RS  
RS 

5.429,95 13.05% R$ 
a• VALOR 00 MOI 

1127 RS 
V - VALOR UNITÁRIO DA HORA (MÉDIA) 

1 RS 	36.079.37 1 
VI - VALOR MENSAL 

R$ 	433.052.44 I 
VII -VALOR GLOBAL PARA 12 MESES 

Opedemed - 	, 	de Trabalha de Saúde 

04aqui:ta deater..regunde pia. dak,t 32 

fitütia 	 t3 S. OEP2 45.0GC-415. 



VALOR DA MÃO DE COPA (1.2+2.5) 
RS 	35.437,16 

V - VALOR UNITÁRIO DA HORA (MEDIA) 
R$ 30.07 

1-19.322.954/00 0176 
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COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

CNRI: 19.322.934/0001-78 
COMPOSIÇÃO DE mirro 

ITEM V - SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA 
nen lex .4 

21°N. I - MÃO DE OBRA VALOR MENSAL 	!VALOR GLOBALt FL No 	 cá‘ VALOR POPA QUANT. DE HO REMUNERAÇÃO 3.5E 30.531.133 R5 RS 	2120 
1.1 - Remuneração 

o 
1-2 TOTAL REMUNERAÇÃO 
II - ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GLOBAL' 	 ERCENTUAL 	TOTAL MES BASE DE CALCULO 2.1 GRUPO A 55 	73.276.34 6.106.36 R$ 20% RS 30.531,81 INSS Mão Incidente no custo) RS RS RS 30.531,81 SESI OU SESC R$ R$ 30.531,8 SENA OU SENAC RS R$ 0% RS 30.531.81 INCRA RS R$ 0% RS 30.531,8 Solido Edvomeo R$ 0% RS 30.531.8 
PG15 R$ R$ 30.531,31 Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS RS RS RS 	30. 531,21 
SERRAE R$ 	73.276,34 R$ 6 106.36 
2.1 TOTAL GRUPO A TOTAL GLOBAL TOTAL MES PERCENTUAL BASE DE CALCULO 
2.2 GRUPO 8 RS 0.0096 RS 30.531.81 Rs Perlai 

R$ 30.531,81 1/3 de Parlas Constitucionais R$ R$ FILS 30.531,8 
Auxilio Doença RS RS RS 30.531.81 Licença Paternidade RS RS 0,00% R$ 30.53131 
Faltas Lean IS R$ R$ RS 30.5 1.81 Acidente deTrabalho as R$ RS 30.531.81 
AVISO Prévio Traba Modo Rs R$ R$ 30.5313 

RS 	43.277,93 RS 8.33% RS 30.531,81 
eatiSO Anual Remunerada Rs as RS 30.531,81 132Saler-to R-S 	15.586.29 3-298,80 R$ 3033131 

R$ 	56864,22 Rates 4.909,35 R$ 11.33% 
2-2 TOTAL GRUPO 13 TOTALGLOBAL TOTAL MES PERCENTUAL aset DE CÁLCULO 
2.3 GRUPO C AS 

R$ 30.531.81 
Aviso PlaSVIO Indenizado RS R$ R$ 30.531.81 Fess 3/Aviso Prévio As RS RS 30.531,8 Reflexos no Aviso Prévio Indenizado R$ R$ R$ 50.5 81 
Multa P075 R$ RS 0% R$ 30.531.81 Contribuição Social 10%s/ Aviso Prévio Rs Rs  0% RS 30.531.8 
IndenIZ800  Adicional as as 

TOTAL GRUPO C TOTAL GLOBAL TOTAL MES PERCENTUAL BASE DE CALCULO 
2,4 GRUPO D R$ 0% RS 	30.531 81 Indclancia do GRUPO A sobre o GRUPO C R$ O% R$ 30.53 81 'melancia sobre o Salário Maternidade Rs 
TOTAL DO GRUPO O 

11.33% RS 	4.905,3S 
2.5 -TOTALGERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 

TOTAL GLOBAL III INSUM05 TOTAL MENSAL PERCENT1JAL QUANT. 
RS 	6.234,52 3.1. ITENS 519,54 1.20% 

9.871,32 Alimentace o AS 822 61 1.90% 
R$ 	16.105,83 unttorrnes e EPI R$ 	1.342,15 

TOTALINSUMOS 

R$ 	36.779.31 RS 	441.351,78 
rOTAL DO CUSTO DIRETO (IN SUMOS +VALOR DAMÃO DE OBRA) 

IV - BOI 
4.1 - BONIFICAÇÃO E DESPESAS 

BASE DE 
CÁLCULO  

PERCENTUAL (%) VALOR (R$) 

693.43  INDIR ETAS RS 30 531.31 1,50% 5$ 
Administração Central R$ 30.531.81 1,15% RS 

3 Administração Locai RS 30.531.81 1,50% RS 649,4 

Custos Financeiros R$ 30.531,81 0,00% RS   
329,80 Riscos 

Garantias COntratusis 
RS 30.531.81 0.30% 

0,45% 
R$  
RS 194.83 Seguros e R$ 30.531.81 

4.394,47 r) Lucro Operacional 

g ) Tributos - Simples Nacional 
55 30.531,81 10,15% 5$ 

2.164.76 
de venda) R$ 30.531.81 5,00% 

1.50% 
RS 
R$ 649,43 

1.2885 
281.42 

8.1) 55 (Incide sobre 	preço 
ds venda) 8.21 IR (Incide sobre 	preço 

R$ 30. 	ai 
RS 
RS preço de venda) 

R$ 30.531,51 3,00% 
R.3) Cofins (Incide sobre 

- 	- 	.1.  1 R$ 30.53831 0,65% 

6.515 99 35.05% ELS 
as vaann ao BOI 

1 FTS 	43.295 
VI .) VALOR MENSAL 

VII - VALOR GLOBAL PARA 81 MESES 
Rs 	sw.saa,00 I 

C.4eSemed - taaperativa te Trabalho da Saúde 

Pç., Preildçilie 7 e. o aves. fil° atb. liL 	
°Mv. Aeguada pito. tala 52 e 3 

"'Pede 	iirienardeCe - SA. CEP.: 43.000-523. 



V - VALOR UNITÁRIO DA HORA(MEDIA) Rs 67 6S 

li.9.322.954/0003.-76 ' 
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COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

CNN: 19.322.934/0001-78 
COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ITEM VI - SERVIÇOS DE MÉDICOS CUNICO GERAL 

Si* 1- MÃO DE OBRA VALOR OLO 
RS 

VALOR MENSAL Alan MO a Adi-  DE HORAS REMUNERAÇÃO 7-12,41a 29  

1-1S 141 
RS 	143.117.36 RS 	4711 3.010 

1.1 • Remunerado 
1.2 TOTAL REMUNERAÇÃO 
Ii - ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GLOBAL TOTALMES BASE DE CALCULO PERCENTUAL 
2.1 GRUPO A RS 	343.482.56 RS 	28.623.57 20% R$ 143.117.86 
1N55 (mie Incidente no custo) RS R$ R$ 143.117.86 SESI OU SESC RS R$ R$ 143.117.86 soam OU saNgc RS R$ R$ 149.117.66 
INCRA as as R$ 143.117.86 Sal S rlo EducaÇSo RS as R$ 143.117.86 FGTS RS RS RS 143.117.86 Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS RS RS 0% RS 143.11726 SEBRAE R 	343.482.05 R$ 20,623,57 213% 
2.1 TOTAL GRUPO A TOTAL GLOBAL TOTAL mEs PERCRNIVAL BASE OE CALCULO 2.2 GRUPO RS RS RS 143.117,86 Fdrias RS R5 ORO% RS 143.117.86 113 de Fnriaii. canstItuci erra Is RS RS M00% R$ 143.117,86 AUXnIQ Deença R$ RS 0,00% RS 143.217,36 licença Paternidade RS as 145.117A5 Calva Legais EIS as 0.00% RS 143.117.85 Acidente de Trabgho as as 0.00% R$ 143.117.86 M.OR PrO/i0 TIBbe IMMO RS RS RS 143.1.17.86 el na mente 

pouso Anual RemuneM de 
139 55 lá rio 

RS 	202.865.30 RS R$ 143.117,86 
RS RS 0.03% R$ 14.3.117,86 
RS 	73.060.73 R$ 	6.088,39 R$ 143.117.86 Retida Rd 	275.926.03 R$ 	22.993.84 11.33% 

2.2 TOTAL GRUPO R TOTAL GLOBAL TOTAL MÊS BASE DE CALCULO PERCENTJAL 
2.5 GRUPO C as R$ RS 143.117,86 Aviso Prévio Indenizado RS as RS 143.117.86 FGTS C/ Aviso Prévio R5 as RS 143.117,85 Reflexos no 'Geo Prévio Indenizada RS RS RS 143.117.85 Multe FGTS R$ RS 0% RS 143.117.86 Contribuição Soda! 10% ti Aviso Prévio RS as O% RS 143.117.86 I ndenlaaplo Adicional as 
2.3 TOTAL GRUPO C TOTAL GLOBAL TOTAL Mas BASC CIE Ce1LOwc1 RERCEAWAL 

RS 85 143.117.85 Incidênda do GRUPO A sobre a GRUPO B as R$ RS 143.117.86 nci dando sobre o Salário Maternidade as lis 
TOTAL DO GRUPO Cl 

2.5 TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 
1133% R$ 	72.993,84 

VALOR DA MÃO DE OBRA (1.2+2.5) 
111.85% as 	166.111,69 

III 	INSUMOS - 
i 

3.1. ITENS QUART. PERCENTUAL TOTAL MENSAL TOTAL GLOBAL 

120% EIS 	2.435.36 R$ 	29.224.23 
Alimentação 

FPI Uniformes a 
1.90% R$ 	3.855,98 RS 	46.271.80 

R$ 	6.29134 R$ 	75.496.09 
TOTAL INSUMOS 

171403.03 R$ 	3.068.836.42 I as riDTALDO CUSTO DIRETO (INSUMOS +VALOR DA MÃO DE OBRA) 

IV-BOI 
4.1 - BONIFICAÇÃO E DESPESAS 

BASE DE 
CALCULO 

PERCENTUAL (%) VALOR (R$) 

INDIRETAS 
Central R$ 143.117.86 1.50% RS 3.044.20 

AdrilinistraçãO 
Local R$ 143.117,85 1,15% R$ 2.333138 

Administração  
Financeiros RS 143.117,85 1.50% 

Custos 
R$ 143.11156 0,00% RS 

Riscos 
Garantias Contratuais RS 143.117,8E 0,30% AS 608,84 

5egUras e 
EI Lucro Operacional 

RS 143.117.86 0,45% R$ 913,26 

Nacional R$ 145.117.86 10,15% RS 30.549.07 
(1) Tributais - Simples 

MS (Incide sabre o preço de venda) RO 243117,86 S00% RS 10.147.32 
3.044,20 4.1) 

IR (Incide sobre o 	de venda) R$ 
R.2) 	 preço 

143.117,86 1,50% RS 
6.063.39 

Cotins (Incide sobre a preço de Venda) g.3) :.R$ 143 11726 3,00% AS 
1.319.15 

de venda) RS 143.117.86 0,65% R$ 
6.4) Pr 	(Incide sobre o preço 

1.5.09%1 R$ 
4.2. VALOR DO BOI 

1 R5 	202.646 as 1 
VI_ VALOR MENSAL 

1 	
VII - VALOR GLOBAL PARA 12 MESES 	

R$ 2.4353.57.76 1 

Ooofeszed - Getepenakita de trabalhe da Saúde 

P. hesiden3e Itanerede Rever. II° 8t., CdU. Ocalquiata GeMer. teguado piso. *Mo 32 R e 52 B. Cenho-

da ConquLta - BA. OEP: 45.00.0.525. 



rag.322.954/000:1--7  

COMED COMUM:1' IIRARAINODASÚDI 
PçAs 

 PRESIDENTE TANCDIDL, NUM SE agli
aR211a  

EDF.CONQUISIACENIEw -2 inço. SA1A 32A 

LP 	

e 

P 460002L Mal.5 	
DA cor,QUSTA • BA_ 

OBRA - MÃO DE 
REMUNERAÇÃO CMANT. DE MORAS VALOR HORA VALOR MENSAL VALOR GLOBAL 

RS 	2.908.1M88 
ão emuner RS RS 	15901984 

1.2 TOTAL REMUNERAÇÃO ris 
SOC II - ENCARGOS 

BASE De CÁLCULO PERCENTUAL TOTAL MÊS TOTAL6108AL 
2.1 GRUPO A 

custo) RS 	159.019,84 20% R$ 	31.803 97 RS 	381.647.62 
INSS (n30 incidente no 

RS 159.0 RS RS 
SESI OU SESC 
SENM OU SENAC RS 159.019,84 RS RS 

INCRA 
RS 159.019,84 R$ RS 

RS 	159.0 O% RS 
Salário Ecluem5 o 

RS 159.019.84 O% RS RS 
ECO 

RS 	159.019,84 RS RS 
segura Acidente doTrabalho/SAT/INSS 
SEBFLAE RS 	159.0 0% RS RS 

GRUPO A 
RS 	31.803.97 

2.1TOTAL 
2.2 GRUPO Et BASE DE CALCULO PERCENTUAL TOTAL MÊS TOTAL GLOBAL 

RS 	159.019,34 RS RS 
Férias 

R$ 	159.015.84 RS RS 
2/3 de Férias Constitucionais 

RS 	159.019..84 O 00% RS RS 
Auxilio Doença 

RS 	159.0 RS RS 
Licença Paternidade 
faltas Legais RS 	159.019.84 RS 

Acidenta de Trabalho RS 	159.019.89 0,00% 

Aviso Prévio Trabalhado RS 	159.019,84 RS RS 

RS 	159.019 84 RS RS 
-el ancoro 

Anual Remunerado mous o 85 159.019.84 8.33% RS RS 	225.405.59 

13esalário RS 	/59.019,54 RS RS 

Mtes RS 	159.019,84 3.00% RS 	6.764,93 RS 	81.178.59 

GRUPO 13 2.2 TOTAL 
1123% AS 	25.598 71 R$ 	306-584,48 

22 GRUPO C BASE DE CALCULO PERCENTUAL TOTAL MÊS TOTAL GLOBAL 

Aviso Prévio indenizado RS 	159.019.84 RS RS 

Aviso Prévio FGTS s/ R$ 	169.019,84 RS RS 

Aviso Prévia Indenizado Refluam im RS 	159.019.64 R$ RS 

RS 159 019 84 O% 
Multa FGTS 

Social 	Aviso Prévio Contdbul 	o RS 	159.019.84 RS PS 

Adicional RS 159.019.84 0% AS PS 
I ndenizaddo 
2.3 TOTAL GRUPO C 

0% 

tuas OE CA 	ULO FERC-EtallIAL TOTAL MÊS TOTAL 01.0 SAI. 

do GRUPO A sobre o GRUPO 13 IncidEncia RS 	159.019.84 0% RS 

' 	5 lári 	Maternidade RS 	139.019,64 RS R$ 
In melê 	bre 
TOTAL DO GRUPO D 

11.33% R$ 	25.549.71  
2.5 TOTAL GERAL IDOS ENCARGOS SOCIAIS - 

51.55%1 R$ 	 55 
VALOR DA MÃO DE OBRA (1.2 2.5) 

111- INSUMOS 
3.1. TENS QUANT. PERCENTUAL TOTAL MENSAL TOTAL GLOBAL 

1,20% R$ 	2.705,95 R$ 	32.971,94 
Allmentaflo 

EPI Uniformes e 
1,90% RS 	9.284,43 RS 	51.413,11 

TOTAL INSUMOS R$ 	6.990.38 RS 	83.884.55 

OTAL DO CUSTO DIRETO ONSUMOS +VALOR DA MÃO DE OBRA) R$ 	191-55893 R$ 2.259.707.14 

 

IV 	BOI - 
9.1 - BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS 

BASE DE 
CÁLCULO 

PERCENTUAL (%) VALOR (RS) 

Central RS 159.019,89 1,50% RS 3.382,44 
AdminístraØo 
AdmInIstraplo Local RS 159.019.24 1,15% RS 2.59921 

Custos Financeiros  
RS 159.019,E4 1.50% RS 3.382.44 

RS 159.019,84 0,00% RS 
Riscos 
Seguros e Garantias Contratuais RS 159.019.54 0.30% AS 676,49 

É) Lucro Operacional R$ 159.019,89 0.99% RS 1.019.73 

Tributos - Simples Nacional RS 199.019.84 10,15% RS 22.837,85 
01 

(Incide sobre o 	de venda) R$ 159.019,24 5,00% RS 11.274,W 

	

.6.1)155 	 preço 

	

IR 	sobre apreço de Venda) RS 159 019.84 1.50% RS 3.502,99 
Le2) 	(Incide 

Cotins (Incide sobre o preço de venda) 6.3)  R$ 159.019,84 3,00% RS 6.764,88 

PIS 	 o 	de venda) RS 159.019,84 0,65% RS 
8.9) 	(Incide sobre 	preço 

4.2. VALOR DO BOI 
	 15,05%1 R$ 	33.937,16 

V - VALOR UNITÁRIO DA HORA (MEDIA) 
	

I aS 
	75,17 

 

R$ 	275496.09 1 
VI - VALOR MENSAL 

 

1 RS 	2.705.953,08 1 VII - VALOR GLOBAL PARA 12 MESES 

Gooriem 	e-- o.a.‘..q.: 	Tnabense ciA loúde 
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COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 
CNN: 19322.9300001-78 	

composiçÃo DE cusTo 

rrEryl  Vii - SERVIÇOS DE MÉDICOS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMIUA  
s  



2.5- TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 
s.sszss I 11.33% RS 

848sx RS 	56.444,68 1 
IVALOR DA MÃO DE oaRA (1.2 +ES) 

R$ 512.951.21 R$ 	827.534,55 
OTAL DO CUSTO DIRETO (INSUNIOS VALOR DA NI/40 DE OBRA) 

4.2, VALOR DO BOI 
	 15.05% RS 	12.217.36 

67.65 RS V - VALOR UNITÁRIO DA HORA (MEDIA) 

PS 	31.178.59 I VI - VALOR MENSAL 

VII VALORGLOBAL PARA 12 MESES 1 R5 	R74,143.Q8  

;;54' C s; 

COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

CNN: 19.322.934/0001-78 
COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

I etlY1 VIII .Jcnvly•-•. mc 

i . MÃO DE OBRA 
REMUNERAÇÃO QUANT. DE HORAS VALOR HORA VALOR MENEAI_ VALOR GLOSAI, 

RS 	Se. Ws.% 
Recatawacaa Li- 1.200 RS 	47.7/ RS 	57,247.14 

1.2TOTAL REMUNERAÇÃO 
II 	ENCARGOS SOCIAIS - 
2.1 GRUPO A BASE DE CÁLCULO PERCENTUAL TOTAL MÊS TOTALOLOSA 

INES Mo Incidente no custo) RS 	57.247.14 20% RS 	11.449,43 R$ 	137.59314 

SESI OU SESC RS 	57.247,14 R$ R$ 

SENAI OU SENAC R$ 	57.247.14 RS RS 

INCRA RS 	57.247,14 R$ RS 

Salário Educana R$ 	57.247.14 0% R$ R$ 

FGTS RS 	57.247,14 0% RS RS 

Secura Acidente do Trabalho/SAT/INSS RS 	57.247,14 RS RS 

SERRAR RS 	57.247,14 RS RS 

2.1TOTAL GRUPO A 20% as 	11.449.43 R$ 	13729344 

2.2 GRUPO a BASE DE CALCULO PERCENTUAL TOTAL MÊS TOTAL GLOSAI 

Férias Des 	57.24744 0,00% RS RS 

1/3 de Féd as Constitucionais R$ 	57.247.14 0.00% RS RS 

Auxilio DalenÇa RS 	57.247,14 M00% RS RS 

uccnca Paternidade RS 	57.247.14 0.00% R5 R$ 

mtas  Legais  RS 	57.247.14 0,00% R$ RS 

Acidente de Trabalho R$ 	57.24744 0.00% R$ R$ 

Aviso Prévio Tr. belhedo RS 	57.247.14 0,00% RS R$ 

&mamem° RS 	57.247.14 0.00% AS RS 

Anual nerRUnCrilde RS 	57.247.14 8.33% RS 	6.762.18 RS 	81.146,12 
!-PP~ 

132 6414H o R$ 	57.247.14 0.00% RS RS 

Fatos RS 	57.247.14 3.00% 95 	2.435,36 R$ 	29.224,29 

2.2 TOTAL GRUPO B 11,33% FS 	9.197,53 R$ 	110.370.41 

2.3 GRUPO C SAS' DECALCOU/ PERCENTUAL TOTAL MSS TOTAL GLOBAL 

Av, se Prévio Indeniza elo R$ 	57.247,14 RS as 
FGTS ../ Av/t.o Prévio RS 	5724744 O% RS RS 

nesses: na AVIta Prêvl O indonl:ido RS 	57.247,14 RS RS 

Multa FGTS RS 	57.247,14 RS 

ContrIbulçâo social 109c. s/ AVISO Prévio RS 	57.247.14 O% RS RS 

indenização Adicional RS 	57.247,14 R$ RS 

2.3"TOTAL GRUPO C enfi RS RS 

1.4 GRUPO O a AU DE CALCULO PERCENTUAL TOTAL MES TOTAL GLOBAL 

Inch:lenda dO GRUPO A sobre o GRUPO 9 RS 	57.247,14 RS RS 

Incidência sobre o Salário maternidade R$ 	57.247.14 R$ R$ 

TOTAL DO GRUPO O aS 	 • ris 

III - I NSUMOS 
3.1. ITENS QUANT. PERCENTUAL TOTAL MENSAL TOTAL GLOBAL 

IncntaçSo 1,20% R$ 	574,14 R$ 	11.699,72 

Uniformas o EPI 1.90% RS 	1.542.39 AS 	13.508.72 

TOTAL INSUMOS R$ 	2.516.54 9$ 	30.198.44 

1-19,322.954/1001-78  

(DMID (MOVA DI TURRO DD SM 
pA.DIAADDAt ANDAM NEVES, At 'DAM 
EOF.COXQUISTA CEDIEP•2°PiSo • SALA 31A D328 

I_CEPOSOOD-52D • VARIA DA CONQUISTA • BA_ 

IV - bui 

4.1 - BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS 

RASE DE 
CÁLCULO 

PERCENTUAL (%) VALOR (R.7) 

werninIstradlo Central RS 57.247.14 1.50% R$ 1.217.66 

Adtnintstração Local RS 57.247,14 1.15% RS 933,55 

Custos Financeiros RS 57,247,14 1,50ss RS 1.217.68 

FUMOS IRS. 57.247.14 0.00% 

SeguroS e Garantias eontratUals R$ 57.247.19 0.30% RS 243,54 

1114Mr0 Operacional RS 57.247.14 0.45% RS 365.30 

0. Tributes - Simples Nacional f R$ 57.24224 10.15% R$ B.239,415 

(Incide sobre o preço de venda) F.L)I55 RS 57.247.14 5.00% RS 4058.93 

IR (Incide sobre o preço de venda) 3.2) RS 57.247.14 1.50% RS 1.217,68 

Cotins (Incide sobre apreço devendo) 13.3) RS 57.247,14 e 3.00% RS 2.435,35 

s.4) PIS (incide sobre o preço de venda) RS 37.247.14 0.65% 9$ 527.65 

odefemed - CDADADLAÜ,A 	ipabetha iaúde 

éreti 	ICLL,  UCUICC ;Cl :levei/. A° Ais. ÁdA. Qti:4 	er, ecgundo 	Klitt 32 	‘555555. .;;4.:;,;,...- 

1:905tid de 0.4.11:FiCa. - ï. 35.5F1 45.GGC5-525. 
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COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

CNPJ: 19.322.934/0001-78 
COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ITEM IX- SERVIÇOS DE ATIVIDADE EM NUTRIÇÃO 

9.322.354/0001p:1'  

(00,9110 (00PIRNIIVA Dl MAIO ük 
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I PAÃO DE OBRA - 
REMUNERAÇÃO OVAM'. DE HORAS VALOR HORA VALOR MENSAL VALOR GLO 

2.100 RS R5 	15.210.73 R$ 
1.1 - Remuneração 
1.2 TOTAL REMUNERAÇÃO 

e 
a FL N° 	0 0 

5 
0, 

ii 	ENCARGOS SOCIAIS - 
2.1 GRUPO A BASE DE CÁLCULO puncEmtJAL TOTAL MÊS TOTAL GLOBAL 

I 	no custo) INSS (Mo naidenza RS 	15.210.78 RS 	3.042.16 R$ 	35.505,86 

SESI OU SESC RS 	15.210.78 O% RS as 
OU SENAC SENAI RS 	15.210,78 RS R$ 

INCRA FtS 	15.210,78 aS 

EducaçZo Salário R$ 	15.210.78 RS R$ 

FGTS 
RS RS 

do Trabalho/SAT/MSS Seguro Acidente RS 	15.210.78 RS RS 

SEEIRIG RS 	15.210,78 RS RS 

2.1 TOTAL GRUPO A 
3.042,16 RS 

B 2.2 GRUPO EME De CALCULO PERCENTuAs TOTAL NIES TOTAL GLOBAL 

RS 	15.210.78 AS RS 
Férias 

Constitucionais AS 	15.210.78 RS RS 
1/3 de Férias 

Doença Auxilio RS 	15.210.78 RS RS 

Paternid•de RS 	33.210.78 RS RS 
licença 

RS 	15.210.78 0,00% R$ R$ 
saltas Legais 

Trabalho Acidente de RS 	15.210.78 RS RS 

Aviso PrévioTrabalhado RS 	15.210,78 0,00% RS R5 

-elnamento RS 	13.210 78 RS RS 

:pouso Anual Remunerado RS 	35.210.78 8.33% R$ 	1.796,74 RS 	21.560.82 

R$ 	15.210.78 000% RS RS 
132  Sated o 

R$ 	15.210 78 RS 	647,08 RS 	7.765,00 

2.2TOTAL GRUPO 1333% RS 	2.443,82 R$ 	29.225,82 

2-3 GRUPO C BASE DE CALCULO PERCENTUAL TOTAi.mEs TOTAL GLOBAL 

Aviso Prévio Indenizado R$ 	15.210,78 O% R$ as 

Prévio FGTS ./Aviso RS 	15.210,78 R$ RS 

Prévio Indenizado Reflexos no Aviso RS 	15.210.78 C% R$ RS 

RS 	15.210,78 0% R$ RS 
Multa FGTS 
Contribuição Social 10% s/ Aviso Prévio RS 	15.210,78 056 R$ R$ 

Indenização Adicional RS 	15.210,78 RS R$ 

TOTAL GRUPO C 2.3 
0% R5 

ESSE DE CALCULO PERCENTUAL TOTAL MÊS TOTAL GLOBAL 
2.4 GRUPO D 

do GRUPO A sobre o GRUPO B RS 	15.210,78 R$ RS 
Incidência 

Salário Maternidade Incidência sobre o RS 	15.210 78 0% AS RS 

GRUPO O TOTAL 00 
RS RS 

11.33% RS 	2.443.82 
DOS ENCARGOS SOCIAIS 2.5 TOTAL GERAL 

assx as 	17.654,59 
VALOR DA MÃO DE OBRA (1.2+2.5) 

III - I NSUMOS 
QUART. PERCENTUAL TOTAL MENSAL TOTAL GLOBAL 

3.1. ITENS 
1,20% RS 	258 83 RS 	3.106.00 

NI meninão 
EPi Uniformes e 

1.90% RS 	409,32 RS 	4.917,83 

TOTAL INSUMOS 
RS 	668,65 RS 	8.023.84 

DTAL DO CUSTO DIRETO (INSUMOS VALOR DA MÃO DE OBRA) as 	z 	fl2S RS 	21.9.878.97 

 

IV - BDI 
4.1- BONIFICAÇÃO E DESPE5.45 

INDIRETAS 

BASE DE 
CÁLCULO 

PERCENTUAL (%) VALOR (R$) 

AdmInastraçSo Central e) 
RS 15.21078 1.50m as 323.54 

05 248 
Local R$ 15.210,78 1.15% RS 

b) Administração 
Custos nnancelros RS 15.210,78 1,50% RS 323,54 

G 
Riscos 

RS 15.210.78 0,00% RS 

Seguros 	Garantias Contratuais RS 15.210.78 0,30% RS 64,71 
e 

RS 15.210.78 0,45% R5 97,06 
Lucro Operacional 

Simples Nacional RS 15.210.713 10,15% RS 2.189.30 
Tributos - 

ISS 	sobre o 	de venda) R.1) 	(Incide 	preço RS 25.210,78 5.0096 RS 1.078,47 
323,54 

de venda) R$ 15.210,78 1,50% R$ 
2.2) IR (Incide sabre o preço 

o 	de venda) . R$ 15.210.78 3.00% RS 697,08 
Cofl ris (incide sobre 	preço 

de venda) RS 15.210.78 .0.65% RS 140,20 
PI5 (Incide sobre o preço 

42. VALOR DO EDI 
	 3.5.05% R5 

	
3.246,10 

V - VALOR UNITÁRIO DA NORA (MODIA) 
	

Ias 
	

10 27 

 

RS 	21.569,45 1 
VI - VALOR MENSAL 

 

1 R$ 	258.833,40 1 
VII - VALOR GLOBAL PARA 12 MESES 

Q. 	Va0 0004a 

tacaOcai - 	i 

° 	aeaF. 
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COMPOSIÇÃO De CUSTO 

COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

CNPJ: 19.322.934/0001-78 

1233% R$ 	12.263.35 
2.5 - TOTAL GERAL DOS ENCARGOSROCIAIS 

O DE OBRA 12+ 2.5) 
81,85% R$ 	S2,592,90 

RS 	91.948.28 R$ 	1.103.379 40 
TOTAL DO CUSTO DIRETO (INSUMOS VALOR DAMÃO DE OBRA) 

33.82 R$ 

2.5.05st rts 
4.2. VALOR DO BOI 

V -VALOR UNITÁRIO DA HORA (MÉDIA) 

VI - VALOR MENSAL 
1 RS 	106299.12 1 

-isSiErar "Rik fé  
F:19.322.9 541 nrijr:1"7  

2 St 

0,0.1, 	
(0::::1117 	

, 

P56 	
11EgIES1111211E8E E 

O 

à 	326 

L_E°2çE.CF°:6611U615-621, .6426 

liten A - atiça py...pa uu o 

.191.4. b 
 

iip-r-S 
,z,t, I - MAO DE OBRA 2  

REMUNERACÃO 
QUANT, DE MORAS VALOR HORA PIOR MENSAL Vasos GL05 

5 	ai p54.27 
NÓ  31 3200. R, 	23.05 RE 	pe aas 

1.2 - Remunera çS o 
REMUNERA 	O

L 

TOTAL GLOBAL 
RS 	18 
RS 
RS 

‘ç ‘ 

1.2 TOTAL 
ENCARGOS SOCIAIS II 	- 

.150,85 A 2.2 GRUPO BASE DE CALCULO PERCENTUAL TOTAL MES 

incidente no custo) R$ 	76,329.52 20% RS 	15.265.90 
1H55 (n60 

SESC 
RS 	75.329.52 R$ 

SESI OU 
RS 	76.329.52 RS 

SENAI OU SENAC 
INCRA 

RS 	76.329.52 
RS 
RS 
RS ducaç5ø Raiado 

13$ 	76329,52 St$ 

RS 	76.329.52 R$ 
EG15 

RS 	76.329.5 RS RS 
Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS. 

RS 	7632652 0% RS 	 - 135 
5513942 20% AS 	15.265.90 R$ 	123.190,85 
2.1TOTAL GRUPO A 

BASE DECALCULO PERCENPJAL TOTAL MS TOTAISLOBAL 
1.1 GRUPO 5 

RS 	76.329.52 0,00% RS RS 
Meles 

R$ 	76.329.52 0.09% RS RS 
2/0 os peies CqnStituchWfliS 

RS 	76929.51 D00% R$ R$ 
Auxilio ne!"Sa 

ITS 	76.329.52 0,03% RS RS 
0 come Paternidade 

RS 	76329.52 0.00% RS 
Faltas Legais 

RS 	76.32952 0,00% RS RS 
Acidente deTrabaioo 

Trabalhado RS 	76329.52 0,00% RS RS 
RS Aviso Prévio 

RS 	76.329 52 0.00% RS 
Treinamento  

Anuai RC(nLZnCIdn RS 	76.329.52 8.33% R$ 	9.016,24 RS 	108.194,82 

AS Repouso 
RS 	76.929.52 0.00% RS 

l3aSaIãriO 
RS 	76.329 52 3,00% R$ 	3.247,14 RS 	38.965.72 

Fato. 12.33% 12,263.35 RS 	147.160,55 
2.2 TOTAL GRUPO B. 

BASE DE CALCULO PERCENTUAL TOTAL mEs TOTAL GLOBAL 
2.3 GRUPO C 

RS 	76.329.52 0% RS RS 
Aviso Prévio I nelenini do 

RS 	7632952 RS RS 
FGTS si AVISO Prévio 
Reflexos nu Aviso P.4o indenizado R6 	76.329 52 RS RS 

RS 
RS 	76.329.52 0% RS 

SS.Ra PG75 
Social 10% st Avisa Prévio Contribuição RS 	76.329,52 0% 123 R$ 

RS 	76.320.52 R$ RS 
Inale 	ação Adicional 

C 
C% 13.$ R$ 	 - 

2. TOTAL GRUPO 
BASE DECM.CULO PERCENTUAL 	TOTAL ma TOTAL GLOBAL 

1.4 GRUPO D 
GRUPO B RS 	76.329,52 AS 155 

Incidência do GRUPO A sobre o 
Maternidade RS 	7692652 056 RS RS 

Incidência sobre o Ralado RS 
TOTAL DO GR 

/11- INSUMOS 
QUANT. PERCENTUAL TOTAL MENSAL TOTAL GLOPAL 

3.1. ITENS 1.20% R$ 	1.258,86 R$ 	15.55629 
PJ I mentaflo 

EN 
1.90% AS 	2.056.52 R$ 	24.578,29 

Unitoinws o RS 	3.355.38 R$ 	40.264.58 
TOTAL INSUMOS 

IV - BOI 
4.1 - BONIFICAÇÃO E DESPESAS 

BASE DE 
CALCULO 

PERCENTUAL(%) VALOR (RS) 

INDIRETAS 
RS 76.329,52 1.50% RS 1.523,57 

51 AdmInIstreolo central 
RS 76.329.52 1,15% RS 1.244,7,1 

b) Administração Local 
R$ 76.329,52 1.50% RS 1.623,57 

C) Custes Financeiros RS 76.329,52 0,00% RS 
324.71 ti) Riscos 

Garantias Contratuals RS 75.29,52 0,90% R$ 
487.07 e) Seguros e 

11 Lucro Operacional 
RS 76.329.52 0.45% R$ 

10.985.17 
landonal RS 76329.52 10,15% R$ 

5,411.91 g) Tributos - simples 
de RS 76.329.52 5.00% AS 

3.1) 55 (Incide sobre o preço 	venda) 
de venda) R$ 76.329,52 1.50% RS 1.623.57 

3.247,14 8.21 IR (Incide sobre 	preço 
de venda) 1  R5 76.329.52 3,00% RS 

g.3) Co nu (Incide sobre a preço  
RS 76329.52 0.65% RS 703.55 

1 	 VII - VALOR GLOBAL PARA 12 MESES 	
1 RS 1.11-1157,44 1 

1;93066919 	 p 	jà.b“"ecais 
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COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

CNN: 19.322.934/0001-78 	
COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ITEM XI - SERVIÇOS DE MÉDICOS ATIVIDADE OFTAJMOLOGICA 

-rk la9.322.954/000:57b  

(00F16110(00PERMIVA PE ROAM DASÚD! 
Po. 

POÉSIDECE 14110$99 URSS. 59$C9113R211 

010 EDÉ. 	
1.1ith1Cf111EF • 2' P155 • SALA 3-

,08 

 

;VITÓRIA cu CH$U151A • BA_ _j 
Sd11:525 

1- MÃO DE OBRA VALOR GLOBAL iriut.. 
REMUNERACAO C1UANT DE 	.HORAS VALOR HORA VALOR MENSAL 	 i  

I 

)3 9' I-LFN" 	.._ )-1.3 
RS 	33.01 RS 	53.607.94 R9 	l53 _ ,281

1.200 'DID. 	{ . RernuneraeSo 
1.1 TOTAL REMUNERAÇÃO 	 • — o 

e 00____4_____;,,  
11- ENCARGOS SOCIAIS 

RASE OE CÁLCUtC PERCENPUAL TOTAL IV/tS TOTAL GLOSAI  
2.1 GRUPO A 

custe) RS 	63.607,94 as 2234 R$ 	12.721.59 RS 	152.659.W 
INSS Mo ineldente no 

RS 	63.6,07.54 RS R$ 
SESI OU SESC 

RS 	63.607.94  RS RS 
SENAI 0E2 SENAC 

R$ 	63.60Z94 0% RS RS 
INCRA 

RS 	63.607,94 0% RS R$ 
Salário Educarão 

RS 	63.607,94 0% RS 	 - RS 
FGTS  
Seguro Acidente do Tra belho/SAT/IN55  R$ 	63.607,94 0% R$ R$ 

RS 
As 	63607,94 0% RS 

sEBRAF 
A 

20% RS 	12721,59 R$ 	152-659.06 
3.1 TOTAL GRUPO 

BASE DE CÁLCULO PERCENTU M TOTAL  mN TOTAL GLOBAL 
2.2 GRUPOS 

R$ 	63.607,94 0,00% RS RS 
Férias 

R$ 	63.607.94 
RS

ectenals 
0,00% R$ 

1/3 de Férias ConstR 
A.ni. Doença R$ 	63.607,94 0,19996 RS RS 

RS 	63.607,94 0.00% R$ RS 
Licença Paternidade 

RS 	63.507,94 0.00% RS 
Faltas Leseis 

R$ 	63.607.94 OVO% RS RS 
Acidente de Trabal lio 

135 	63.607,94 0,00% R.$ as 
Aviso Pr 	lo Tra bal hado 

Treln•mereo 
AS 	63.507.94 0,00% RS RS 

RS 	90.167,36 
RS 	63.607,94 7.515,53 

Repouso Anual Remunerado 
RR 	63.607.94 0,o" as R.5 

2.395abirie 
PS 	63. 	94 607, 3,00% RS 	2.705,95 RS 	32.47344 

Fatie 
B  11.33% RS 	10.219,48 RS 	122.6513,80 

2-2 TOTAL GRUPO  
BASE DE CÁLCULO PERCEPDVAL TOTAL MES TOTAL GLOBAL 

2.3 GRUPO C 
RS 	63.607,94 O% RS R$ 

Aviso Prévio indenizado 
R$ 	63.607.94 O% RS RS 

FGTS s/ Aviso Prévio 
Prévia indenizado RS 	63.607.94 0% 0.5 

Reflexos no Aviso  
RS 	65.607.94 RS R$ 

Mulo FGTS 
ão Social /0% s/ Aviso Previa RS 	63.607,94 RS RS 

Contribuiç 
Adicional RS 	63.607,94 R$ 

I ndenIzaçAci 
TOTAL GRUPO 

As
2.3 

o% R4 
c 

O 2.4 GRUPO BASE DE CALCULO PERCENTUAL 	TOTAL MS TOTALGLOBAL 

do GRUPO A sobre o GRUPO R Incidência RS 	63.607,94 RS RS 

Salário Maternidade ineicrència sobre o RS 	63.6094 006 RS Rs 
 

R$ 

- TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 
	 11.35% Ft5 	10.219.48 

 

81.8596 	73.827.42 
VALOR DA MÃO DE OBRA (12+ 2-S) 

AI - INSUMOS 
QUANT. PERCENTUAL TOTAL MENSAL TOTAL GLOBAL 

3.1. ITENS 
1.20% As 	2.0E12.38 RS 	12988,58 

Ailmemacao 
EF1 Uniformes e 

1.90% PS 	1.713,77 RS 	20.565,24 

TOTAL INSUMOS 
RS 	2.796.15 R$ 	33.553,82 

  

a$ 	76.623,57 R$ 	919.4132,90 
TOTAL DO CUSTO DIRETO (INSUMOS +VALOR DA MÃO DE OBRA) 

 

  

IV - BDI 
4.1- BONIFICAÇÃO E DESPESAS 

BASE DE 
CIRCULO 

PERCENTUAL(%) VALOR (RS) 

INDIRETAS  
Central R$ 63.607.94 1.50% RS 1.352,98 

AdrninistraÇO 
Administração Local RS 63.607,54 1.15% RS 1.037,25 

Financeiros R$ 65.607.94 1.50% RS 1352.93 
Custos 

RS 63.607,94 0,00% 
270.60 
405 89 

Riscos 
Seguros e Garantias Contratuals R$ 63.607,99 03056 as 

AS 53.607.94 0.45% AS 
Lucro Operacional 

-ribaltas 	 Nacional RS E3.657.94 10,15% AS 9.155,14 
SI - simples 

de venda) R$ 63.607,94 5.00% R$ 4.509.92 
9.1)155 (Incide sobre o preço 

IR 	sobre o 	de venda) RS 63.607,94 1.5E% R$ 1.352,98 
5.2) 	(Incide 	preço 

sobre o 	de venda) l'.  R$ 63.607,94 3,00% R$ 2.705,95 
b.33 cotins (Incide 	preço 
g.4) PIS (Incide sobre o preço de venda) R$ 63.607.94 0,65% RS 586.29 

 

15.06% as 	13.574,10 
4.2.. VALOR DO BDI 

V- VALOR UNITARIO PA NORA (MÉDIA) 
	 AS 

	
75,17 

 

as 	00.195.441 
VI - VALOR MENSAL 

Vil -VALOR GLOBAL PARA 12 MESES 	
1 RS 1.087-381.28 1 

dademed - Ceci:nativa Ttabalke da Saúde 

Pç, Pfesiachnke leac.ede fievc:41., fi° 	S. Ckg;:uteabit,  Cantes% .ee9undo pléo3. déliZ 5% R e 

'Sele:dt CrilviultUt - nn, CUP: 45.000-Súd. 



1 as 	82-173,59 VI - VALOR MENSAL 

VII - VALOR GLOBAL PAR/4 12 MESES 1 RS 	974.143.08 

esse 	j  

044 	sç., 	..--- 	 322 r.:".4 	UP Â• 
'.1~ -.0,199ffr 

CNPJ: 19.322.934/0001-78 
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t/CSE 

COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

i_Eger.persoQu.525 . %SIA 011 CONQUISIO. • BA 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 
ITEM XII SERVIÇOS DE MÉDICOS ATIVIDADE ORTOPEDICA 

O DE OB 

1 	ur1tÇo 100 RS 	47.71 RS 	57. 47 /4 
VALOR GLO 

9L6s.70, j 
TOTAL REMUNERAÇÃO 

II - ENCAWSOS SOCA 
GRUPO TOT TOTAL GLOSA 

INSS (nAo Joe el 	o 4 R$ 	11.44 	3 R 	 4 
SESI OU S RS 	5 	14 R 
SENAI OUSE 57.247 4 R R$ 
NCRA RS 	57.247.14 0 R RS 

Brio Enna So RS 	57.217,14 R RS 
G RS 	57.247,14 RS RS 

dntodoT,abcIho/SATJINSS RS 	57.247,14 R$ 
EBRAE R$ 	57.247.14 RS 

TOTAL GRUPO A 0% 11 449 43 R$ 	137.393 14 
GRUPO B El CALCULO IZ TOTAL GLOBAL 

Fe rl e, RS 	57.24744 R RS 
de 	árI@s Conc2ifl,Io RS 	14 O. RS 

inalo Done a 9 	57. 47 R RS 
ence Petetnldade S7.247,14 0.039s RS RS 

a 	Loa 5 	57.al7.14 O 00 RS RS 
Acidento de 	belho R$ 	57.247,14 RS RS 
Aviso Prévio 	balindo RS 	57.247.14 0. RS R 
Treinamento RS 	57.247.14 RS R 
RepOlifp 	ai Re 	orado 57.247,14 6.76 RS 	81 196 12 

RS 	57.247 R 
Fa 2.24714 00e6 RS 	2.42526 R 
2.2 TOTAL GRUPO B RS 	9.19753 RS 	220.370 
.3 GRUPO C BPSE DECALCULO P RCENTU TOTAL MÊS TOTAL GLOEAL 

AvisoP 	o Indento/do as 	57.247.14 FtS RS 
Aviso P 47 RS R 

R 	a 	o Aviso Prvio ndenirao 57.247. RS RS 
ulra FC RS 	57.247.14 RS 

Contribuip5o SocIal 10% 5/AVISO Prévio  57 97 14 5 R 
Indenizas/10 Adicional R 	57 247 14 AS RS 

TOTAL GR R$ R 
.4 GRUPO BASE DE CALCULO PERCENTUAL TOT 
eldênCla do GRUPO A sobre o GRUPO 8 $ 	57.247.14 as 

IncIdêncIa Sobre o Saidrio Maternidade R$ 	57.247,14 RS 
TOTAL DO GRUPO O RS 

25 - TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 	 1-1.33%1 R$ 

VALOR DA MÃO DE OBRA (1.2 	SI 	 131,35% RS 	66444.68 

III - I %SUMOS 
31. ITENS QUANT. PERCENTUAL TOTAL MENSAL TOTAL GLOBAL 
e imentacia 1.20% R5 	974.14 RS 	11.689.72 
uni remes e EPI 1,50% R5 	1.542.39 RS 	18.508,72 
TOTAL INSS/MOS R$ 	2.516,54 R$ 	30.196.94 

OTAL DO CUSTO DIRETO (INSUM05+ VALORDA MÃO DE OBRA) as 	68.961211 R$ 	827.534,55 

4.1 - BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS 

BASE DE 
CÁLCULO 

PERCENTUAL (%) VALOR (AS) 

Administração Central RS 57.247.14 1,50% RS 1.217.68 
Administração Local RS 57.247.14 1.15% R.5 933.55 
Custos Financeiros RS 57.247.14 1.50% Rs 1.217,68 

RS 57.247.14 0.00% RS el) RISCOS 
Seguros e Garantias Contratuais RS 57.247.14 0.30% FIS 293.59 
Lucro Operacional RS 57.297.14 0.45% FtS 365.30 
Tributos - Simples Nacional R5 57.24744 10,15% R$ 8.239,63 

S.1)155 (Incide sobre o preço de venda) RS 57.247.14 5,02% RS 4.058,93 
82) IR (Incide sobre o preso de venda) RS 57.247.14 1.511% R$ 1217.68 
R% Cor InS (Incide sobre o preço de Venda) 'It5 57.247,14 a.oest R$ 2.435,36 
R4) PIS rincitie sobre apreço de venda) RS 57.247,14 0,65% R$ 527,66 

Otolemed - Gooperatiro de trabalho do Saitele 

Pç. 11  gesicienLã Tanceedo Anat. A° EU>. Edit. Conquis§o GenRer. segundo piro. solo 32 R e 52 S. Ceak‘,. 

Vitodo do Conquista BR. CEP; V:- 0122-325. 

V- VALOR UNITÁRIO DA HORA (MÉDIAS 
	

PS 
	

67.65 



V - VALOR UNITÁRIO DA HORA (MÉDIA) lis 75.17 

1 19.322.c.;54/0001.7b  

(oORMIO COOPinlin 51MIN DA SAODE 
Pçp. PRESIRDIE IANCRION NEVES. BR :CENTRO 

EDÇ CONQUISIA CENTER • 1' PI ET• -NAU 32AN 31B 

EEP45000•52E, • VIIISR IA DA SONIUIWIÀ .SAI 
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COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

CNPJ: 19.322.934/0001-78 
COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ITEM XIII - SERVIÇOS DE MÉDICOS DE UROLOGIA aont.  IP= 
. e°  lE  li I - MÃO DE OBRA  

REMUNERAÇÃO 	
QUART. DEMORAS VALOR HORA 

1.2001 RS 

VALOR MENSAL 
RS 	63.607.94 

1.2 TOTAL REMUNERAÇÃO 
II - ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GLOBAL TOTAL MÊS BASE DE CALCULO PERCENTUAL 

RS 	152.559,06 2-1. GRUPO A 12.721,59 R$ 63.607.94 
INSS (não Incldente no custo) R$ R$ 63.607,94 

RS SESI OU SESC R$ 0% RS 63.607,94 
SENAI OU SENAC R$ R$ 0% RS 63.60794 

R$ INCRA as R5 	63 607.94 
Salerio Educação R$ RS 0% 
FGTS R$ RS R$ 63.607,94 Seguro ~dente do Trabal hO/SAT/INSS RS R$ O%  R$ 63.607,94 

RS 	151659.06 ZEBRAS 12.721,59 2096 
21 TOTAL GRUPO A TOTALMoSAL TOTAL MIES PERCENTUAL BASE DE CALCULO 

R$ R$ RS 62.607.94 
Férias RS RS RS 63.607,94 113 de Séries Constitucionais R$ RS 
Auxilio Doença R$ R$ 63.607.94 Licença Paternidade R$ RS 63.607.94 
Faltas Legais R$ RS 63.607,94 Acidente deTrabalho RS R$ RS 63.607,94 Aviso Prévio Trabalhado 

0.03% as 63.607,94 Treinamento R$ 	90.162,36 R$ 	7.513,53 8.33% R$ 63.607,94 Repouso Anual Remunerado RS R5 0..00% R$ 63.607,94 13s Salb•lo 32.471,44 R$ 	2.705,95 R$ 63.607,94 Farm RS 	121.533,30 R$ 	10.219.413 11,33% 
2.2TOTAL GRUPO B TOTAL GLOSAI. TOTAL MS PERCENTUAL BASE DE CALCULO 2.3 GRUPO C R$ RS 63.607.94 Avise Prévio I ndenitado RS 0% RS 63.607.94 FGTS s/ Aviso Prévio RS R$ a$ 63.507,94 Reflexos no Aviso Prévio indenizado R$ R$ 
Multa FGTS R$ R$ RS 63607.94  COntrIbUição Social 10% Or Aviso Prévio 

R$ R$ 63.607,99 Inden126.010 Adicional R$ RS 
2.3TOTALGRUPO C TOTAL GLOBAL TOTAL MÊS EPSEDECÁLC LO PDacENT0AL 

RS 55 	63 607 94 Incidência do GRUPO A sobre o GRUPO 3 R$ RS R$ 63.607,94 Incidência sobre o Salário maternidade R$ R$ 
TOTAL DO GRUPO D 

2.5 - TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 
11,23% R$ 	loas 48 

VALOR DA MÃO DE OBRA (1.2+ 2.5) 
81.85% R$ 	73.627,42 1 

Iii - INSUMOS 
TENS ClUANT. PERCENTUAL TOTAL MENSAL TOTAL GLOBAL 

3.1. 
Alimentação 

1.20% RS 	1.08238 RS 	12.928.53 

EM 
1,90% R$ 	1.713,77 R$ 	20.565.14 

Uniformas e 
RS 	2.796,15 RS 	33553.82 

TOTAL INSUMOS 

76.673,57 5$ 	919.48290 R$ FOTAL DO CUSTO DIRETO CONSUMOS +VALOR DA MÃO DE OBRA) 

IV- BOI 
4.1- BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS 

EtASE DE 
CÁLCULO 

PERCENTUAL(%) VALOR (RS) 

Central RS 53.607.94 1.50% R$ 1.352,96 
Administração 

Local RS 63.607,94 1,15% EIS 1.037,28 
Administração 

Financeiros 
RS 63.607,94 1,50% RS 1.352.93 

Custos 
Riscos 

R$ 65.607,94 0,60% R$ 
 
Seguros e Garantias Contratuais R$ 63.607.94 0.30% RS 270,60 

 
Lucro Operacional RS 63.507,94 0,45% RS 405,89 

T) 
Simples Nacional RS 63.607,94 10,15% R$ 9.155.14 

g) Tributos - 
de venda) RS 63.607,94 600% RS 4,509.92 

6.1) ISS (incide sobre 	preço 
IR 	sobre o 	de venda) 8.2) 	(Incide 	preço RS 63.607.94 1,50% R$ 1.352,98 

de venda) R$ 63.607,94 mos< R$ 2.705,95 
586,29 6.3) Cotins (Incide sobre 	preço 

6.4) PIS (Incide sobre o prece de venda) R$ 53.507.94 • 0.65% RS 

15,05% R$ 
4.2. VALOR CCM BOI 

1 RS 	90.19644 1 
VI - VALOR MENSAL 

1 	
VII - VALOR GLOBAL PARA 12 mests 	 .1 R$ 1-682-361,28 1 ‘6k.  

Cookoned toopoonkfrotkTitabollos loOde 

e Voaffe4oSeveJ. n. Ob. 	°engolira Gen-Nef. ~do piso. to:o 52 fi c 51 :1. °,---

YROgio de Conowifla - 511. CEP: 45.000125. 



I R$ 	42.909,20 R$ 	514.910,35 ITAL DO CUSTO DIRETO (IN5116105 +VALOR DA M40 DEOBRA) 

4.2. VALOR DO BOI 2505% RS 

I Rs - VALOR UNITÁRIO DA NORA (MÉDIA) 42,09 

VI- VALOR MENSAL I RB 	50.511,12 

IAS VII - VALOR GLOBAL PARA 22 MESES 

IV - BOI 
41- BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS 

BASE DE 
CÁLCULO 

PERCENTUAL (%) VALOR (R,$) 

% Administraçbo Central R$ 35.620,49 zsox RS 757.67 
b) Administração Local R$ 35.020.44 1.15% R$ $50 88 
C) Custos Financeiros RS 35.620.99 1.50es RS 757,67 
d) Riscos R$ 35.620.44 0.00% RS 
C) Seguras e Garantias Contratuais as 35.620.94 0.30% 135 151.53 
f) Lucro Operacional RS 35.620 44 0,45% AS 227,30 
R) Tributos -Simples Nacional R$ 35.320,44 soas% AS 
3.1) 

 
55 (Incide sobre o preço de venda) RS 35,620.44 5,00% RS 2.525,56 

2.2) IR (Incide sobre o preço de venda) RS 35.620.44 1.50% RS 757.67 
163) Coibis (Incide sobre O preço de venda) '. RS 35.620.44 3.00% RS 1.515.33 
2.4) PIS (Incide sobre o preço de venda) RS 35.02049 0.65% RS 322.32 

COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

CNPJ: 19.322.934/0001-78 

COMPOSIÇÃO 06 CUSTO 
ITEM XIV - SERVI OS DE MÉDICOS DE ATIVIDADE PSICOLOGIA 

r 19.322.954/0001,48 
(00f ECO COOPERAIN I TRABAIN DAMDE 
PÇA. PRESIDENTE TANCRPOO HEVES. 86 :J6E111110 
EDF. CONQUISTA CEMTEP• 2' PI Sa • SAIAM 2328 

L_CEP45000.52i, • SUPRIS DA CONQUISTA • Beu 

I - MÃO DE OBRA 
REmuNgRAÇAE) augsrs 251402% VALOR morra vAtoR mamai 5661.0R GLOSA Oro,  

1 
O 

, 
1 "j'-___f_  

1.1 - Remuneração 1.200 EIS 	29.68 AS 	35.620.44 RS 	42 425.30 
1.2 TOTAL REMUNERAÇÃO Fic. 
ri - ENCARGOS SOCIAIS 
2.1 GRUPO A BASE DE CALCuL0 PERCENTUAL 10191.6,13.5 TOTAL GLOBAL 

í 
o 1955 InSo Incidente no Custo/ R$ 	33.620.49 20% RS 	7.124,09 R$ 	25.429,05 

SESI OU SESC RS 	35.620,44 0% R$ R$ 
serw ou scf0Ac RS 	35.620.94 0% R5 AS 
'No% RS 	25.620,44 O% RS AS 
solário UI= 40 RS 	35.520.44 RS RS 
FGTS R$ 	3952091 AS RS 
St) gyr 0 Ac l dont° 00 Trn be 1 ho/59T/1 N55 RS 	35.620.44 RS RS 
sEaRas RS 	35.620,44 0% S 
2.1 TOTAL GRUPO A 20% As 	7.124.09 RS 	25.480,05 
2.2 GRUPO R BASE PE CÁLCULO PERCEBritigt TOTAL  M35 ToTAL GLOBAL 
Férias RS 	35.620.49 0,00% R$ RS 
1/3 de Férias constitucionais R$ 	35.620.94 0,00% RS RS 
Auxilio Doença as 	35.520.44 M00% RS RS 
ucença Paternidade RS 	35.620,94 D00% RS 	 t RS 
Faltas Legais RS 	35.620,44 0,00% RS RS 
acidente d0-rrabaina AS 	35.620.44 000% R5 RS 
avo° Prévio ira emulado RS 	35.620.44 0.00% RS RS 
Treinamento RS 	35.620.44 0.00% R$ RS 
epouso Anu% Remunerado RS 	35.620.44 -  2.33% RS 	4.207.52 RS 	50490.52 

Isa %%rio R$ 	35.620,4 0.00% R$ RS 
Facas RS 	35 620 22  8,00% AS 	1.51$.33 RS 	18.154,00 
2.2 TOTAL GRUPO B nas% RS 	5.722.91 RS 	68.674,92 
22 Goivo c 8 &SE Coe [telim FERcEnrrugt TOTAL mEs ToTALGEOBAL 

9.110  Prévio %coroado RS 	35.620.44 RS 
FGTS st Aviso Prévio R$ 	55.620,94 AS 
Reflexos no Aviso %tão IndentEadO RS 	35.62094 RS R$ 
Multe FGTS RS 	35.620,01 O% R$ RS 
Contribuição Social 10% sê AVISO PrêVio RS 	35.620,44 RS RS 
Indo ni2a2la Adicional R$ 	35.520,44 0% R$ 	 - R$ 
2.3 TOTAL GRuPCI C 0% RS RS 
24 GRUPO o esse De CALCULO ingscrmvAL Tom% mEs TOTAL GLOBAL 
Incidência do GRUPO A sobre o GRUPO 6 R$ 	35.620.44 RS RS 
Incidência sobre o Selirio Maternidade RS 	35.620.44 as RS 
TOTAL DO GRUPO D RS RS 

25 - TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 
	

12.33% RS 	5.722.91 

VALOR DA MÃO DE OBRA (1.2+ 22) 
	

a2.a5Ts1 RS 	41 343 35 

III - INSUMOS 
3.1. ITENS QUANT. PERCENTUAL TOTAL MENSAL TOTAL GLOBAL 
Alimentação 1..20% RS 	606.13 RS 	7.273.60 
uni normas e EP) 1.90% RS 	959.71 R$ 	11.516,59 
TOTAL INSUMOS R$ 	1.565,84 AS 	18790.14 

Ceafromed - CatapflMli‘it 44} itcaboAho da Saúde 

Ps- ríti.ad.» 	 Se 	 ig fiC  8ô. 	000TDTIL,STS CeMet. tendo pias. saia 32 Sle 25 ciem • 

YR4de dv efemngit, - M. CP 43,090-n5:' 

E 

o 



COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

CNPJ: 19.322.934/0001-78 
COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ITEM XIX- SERVIÇOS DE MÉDICOS DE ATIVIDADE NEUROLOGIA 

-n 
P19.322.3N4/nOn1-78  

CoORED COOPERA1IVANIM41110 DA Sii1D1 
PÇA PRUMO( 'WANG EMES. 

EDF.CONOISTACEMP 	
RISS BAÇA 32A e 32B 

I 	
CEP 45000.525 VITÓRIA Sã CONQUISTA • RU 

mar 

PI  1 - MAC/ DE OBRA 
REMUNERACAO QUANT. DE HORPS VALOR HOaA VALOR MENSAL VALOR GLOBA1135  

1.200 RS 	33.01 RS 	63.607.94 R$ 	7.3,295.28 
1.1-Remuneração 

REMUNERAÇÃO 1.2TOTAL 
ENCARGOS SOCIAIS II - 

BASE Er 	um 565cENTUAL TOTAL ma TOTAL GLOBAL 
2.1 GRUPO A 

Incidente na custei INSS InSo R$ 	53.607,99 20% RS 	12.72159 RS 	152559,06 

RS 	63.607,94 R$ RS 
SESI OU SESC 

OU SENAC SENAI RS 	53 607.94 RS RS 

R$ 	63.507.94 RS 	 _ 
INCRA 
Salário Educação  RS 	63.607,94 PS R$ 

RS 	63.607,94 RS RS 
FGTS 

do Trelaaiho/SAT/IN55 RS 	63.60294 R$ RS 
seguro Acidenta 

RS 	63.607.94 RS RS 
SEaRAE 

A 
20% FLS 	12.721,59 RS 	152.659,06 

2.1 TOTAL GRUPO 
BASE DE CÁLCULO PE ToTAL Más TOTAL GLOBAL 

2.2 GRUPOS 
Feries RS 	63.607,94 0,00% RS R$ 

Constnuclona o RS 	63.607,94 800% RS RS 
1/3 de FériS 

Doença RS 	63.507,94 0.00% RS RS 
Auxilio 
ucença paternidade RS 	63.607,94 000% RS 

Faltas Legais RS 	63.60724 0,00% R$ R$ 

RS 	63.607,94 O 00% RS RS 
Acidente de Trabalho 

RS 	63607.94 0.00% RS RS 
Aviso Prévio Trabalhado 

RS 	63.607,94 0,00% RS RS 
Treinamento 

Anual Renomeado RS 	63.607,94 8,33% AS 	2513.53 R$ 	90.162,36 
RePouse 

árlo 13e Sai RS 	63.607,94 020% RS RS 

rate! RS 	63.607,94 3,00% AS 	2.705.95 RS 	32471.94 

GRUPO O =TOTAL 
11,33% R$ 	20.21248 RS 	122.633,80 

BPSE DE CALCULO PERC n UAL TOTAL MÊS TOTAL GLOBAL 
23 GRUPO C 

indenizado Aviso Prévio RS 	63.607.94 0% RS 

RS 	63.607.94 RS 
FGTS s/ Aviso Prévio 

Indenizada RS 	63.607,94 0% RS RS 
Reflexos na AVIM Prt.10  
Muna FGTS FLS 	63.607.94 R$ R5 

Contribuição Social 1096s/ Aviso Prévio RS 	a 607 94 RS RS 

Adicional indenização RS 	63.607,94 RS RS 

TOTAL GRUPO C 
0% RS PS 

2.3 
GRUPO O 2.4 BASE DE °ACUO] PERCENTUAL T07655136 TOTAL GLOBAL 

do GRUPO A sobre o GRUPO R incidência RS 	63.607.94 RS RS 

Salário maternidade RS 	63.607,94 c% R$ RS 
Inddêncla sobre o 

DO GRUPO O TOTAL 
RS 

 

11,33% R$ 	10.219,46 
2.5- TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 

  

82..85nd RS 	73.8a7.42 
VALOR DA MÃO DE OBRA (1.2+ 2.5) 

 

  

III - INSUMOS 
QUANt PERCENTUAL TOTAL MENSAL TOTAL GLOBAL 

3.2. ITENS 
AlimentacSo 

1,20% 

EPI Uniformes e 
1,90% RS 1713,77 RS 20.565.24 

TOTAL INSLIMOS 
R$ 2.796.15 AS 33.553,82 

TOTAL DO CUSTO DIRETO (INSLIMOS VALORDA MÃO DE OBRA) RS 	76.623,571 R$ 	919.482,90 

 

BOI IV - 
4.1- BONIFICAÇÃO E DESPESAS 

INDIRETAS 

BASE PE 
CALCULO 

PERCENTUAL (%) VALOR (R$) 

Central RS 63.607,94 1.50% RS 1.352.98 
Administração 
Administração Local RS 63.607,94 1.15% RS 1.037,28 

Financeiros RS 63.607,94 1,50% RS 1.952.9.9 
Custos 

FtS 63.607,99 0,00% RS 
Riscos 

Garantias Contratuais rd seguros e IS 63.607.94 0,30% RS 270,60 

LUCIO Operacional RS 63.607.94 0,45% RS 405.89 

Tributos 	Nacional -Simples RS 63.607.94 10,15% aS 9.255.14 

o 	de venda) RS 62.607.94 50M6 RS 4.509,92 
R.1)(Incide sobre 	preço 

sobre o preço de venda) R$ 63.607,94 1,50% R$ 1.352,93 
9.2)1R (Incide 

Cotins (Incide sobre O preço de Venda) g.31 
R$ 53.507.94 3,00% RS 2.705,95 

PIS 	sobre o preço de venda) RS S307,94 0,65% R$ 58829 
9.4) 	(Incide 

 

15.05% ris 	1257427 
VAIX/R DO BDI 

V- VALOR UNITÁRIO DA MORA (MÉDIA) 

 

1 RS 	90.19E1,44 1 
VI - VALOR MENSAL 

I ra 
	

75,17 

1 	
vil-VALOR GLOBAL PARA 22 MESES 	

1 RS tanastas I 

.5v.M(T•fn 

TF as 

TtebaIha da saúde 

L,aataç.. lesmada plea.„ /sdIa  



2.5- TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 
9.197,53 11.33% PS 

81.85%1 RS 	66.444,68 
IVALOR DA MÃO DE OBRA (Ia +2-5) 

PS 68.991,21 R.5 	827.539,55 TOTAL DO CUSTO DIRETO (INSUMOS -r VALOR DA MÃO DE O RA) 

1 es 	81.178.59 1 VI VALOR MENSAL 

1 R$ 	974143,W 1 VII - VALOR GLOBAL PARA 32 MESES 

Cicaff..ftic-d - 	ív 'e Ta:lb-afile& $tüzle 

iV Sã. dD.eçarz.4i.asiD42,,Mel5 zegundo piso. tai4,1 

Intõrit ds, 	 SI, (NP:: 4-2,D9D-59.43, 
Pg. ti.,seside&ge "NaRs-ed.  PI 2.,  

• 
-ear 	naz 4,y  

COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

CNPJ: 19.322.934/0001-78 
COMPOSIÇÃO DE custo 

2.•,L•:•E 

"ci.' aN - 'Ç""' 	•-•-• '-"-'•"-''',- 
I - MAO IDE OEIRA 

VALOR GLOBIHS 	/ 
REMUNERAÇÃO MIJAM. DE HO VALOR HORA VALOR MENSAL 

1.1 - Remuneras So 1.200 RS 	47,71 RS 	57.247,14 RS 	5863 

2.2 TOTAL REMUNERAÇÃO . 
II- ENCARGOS SOCIAIS 
2.1 GRUPO A BAsE DE CALCULO rencEnrruAL TOTALMES TOTAL GLOBAL 

INSS tno incidente no custo) RS 	57.247,14 20% RS 	11.449,43 RS 	137.393,14 

SESI ou SESC RS 	57.247.14 0% RS R$ 

sENA1 OU SENAC R$ 	57.247.14 RS RS 

INCRA RS 	57.247,14 o% RS RS 

Saia rio Educação RS 	57.24744 RS RS 

Pois RS 	57.24744 RS 	• RS 

Seguro Acl dente do Trabalho/SAT/INSS RS 	57.247,14 R$ 

SEBRAE RS 	57.247,14 0% RS RS 

2.1 TOTAL GRUPO A 20% RS 	11.449.43 RS 	237.393,14 

2.2 GRUPOS BASE DE CALCULO PERCENTUAL Tarai_ MÊS ToTALstosAL 

Férias  RS 	57.24744 000% RS RS 

113  de Férias ConstRookonels RS 	57.247,14 0.00% RS RS 

Auxilio Doença RS 	57.247,14 RS 

licença Paternidade RS 	57.247.14 0,00% RS RS 

Fa I :as togais RS 	57.247.14 0.00% RS RS 

Acidente de Trabalho RS 	57.24744 0,00% RS R$ 

Aviso Prévio Trabalhado RS 	57.24744 0,00% RS RS 

Treinamento RS 	57.247,14 0,00% RS RS 

Repouso Anual Remunerado RS 	57.247,14 an% AS 	6.76228 RS 	81.14642 

13e5alário RS 	57.247,14 0.00% RS RS 

Fazes R$ 	57.247,14 3,00% R$ 	2 435 36 RS 	29 224,29 

2.2 TOTAL GRUPO 3 11,33% RS 	9.197.33 R$ 	110.376,41 

2.3 GRUPO C BASE DE cALCUt.0 PERcEMUAL TOTAL MCS TOTAL GLOBAL 

Aviso Prévio indenizado RS 	57.247,14 RS RS 

Fm s/ Avise Prévio RS 	57.247,14 0% R$ RS 

Reflexos na Aviso Premhz. I neenirado R$ 	57.247,14 RS RS 

Multa RG"rs RS 	57.247,14 RS RS 

Contribuição Social 10% s/ Aviso Prévio RS 	57.247,14 C% R S RS 

Indenização Adicional R$ 	57.247,14 RS RS 

23 TOTAL GRUPO C RS RS 

2.4 GRUPO o BASE DE CÁLCULO PERCENTUAL To 	L mES TOTAL otoSAL 

Incidência do GRUPO A sobre o GRUPO 8 R$ 	57.247,14 0% R$ RS 

Incidência sobre o Salário Maternidade RS 	57.247,14 RS RS 

TOTAL DO GRUPO D RS - 

III - INSUMOS 
3.1. ITENS QUANT. PERCENTUAL TOTAL MENSAL TOTAL GLOBAL 

rilienentaao 120% RS 	97444 RS 	11.689,72 

Uniformes e EPI 1,90% RS 	1.542.39 R$ 	28508.72 

TOTAL INSUMOS RS 	2.516,54 PS 	30.19E1,44 

IV - [nal 
4.1- BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS 

BASE DE 
CÁLCULO 

PERCEN11JAL (%) VALOR (R$) 

Administração Central R5 57.24744 1.50% RS 1.217,68 

Administração Local RS 57.247,14 1,15% RS 933,55 

e) Custos Financeiros R$ 57.247,14 1,50% RS 1.217,68 

Riscos RS 57.247,14 0,00% RS 

Seguros e Garantias Contratuais RS 57.247,14 0.30% RS 293,54 

Lucro Operacional RS 57.247,14 0,45% R$ 365 30 

C) Tributos - Simples Nacional RS 57-247,14 10,15% R.S 6.259,63 

(Incide sobre o preço de venda) R.1)155 RS 57.247,14 5,00% RS 4.0513.93 

R.2) IR (Incide sobre o preço de venda) RS 57.247,14 3..50% RS 1.217,68 

Cof I ns (Incide sobre o preço de venda) RS) 'R$ 57.24744 3,00% RS 2.435,35 

13.4) PIS (Incide sobre o Preço de venda) RS 57.247.14 0,65% R$ 527,66 

19.322.954/0001.-78  

(00WAID 
COOnlig ,^IIRÁBAIRODASIMI 

P:A PRESIDENtE TANCRW NUE-5, RB M1;2013  

EDF.CONQUISTACENitn•V PISA .SAIA 32A e 

EP 45000.52i, • VI1ÕIR4 DR COIOU 

e  
C  

4-2, VALOR 00 001 
	 15,05% R$ 	12217,38 

V - VALOR UNITÁRIO DA HORA (MÉDIA) 
	

IAS 
	

67.65 



tozor ; ga; 

COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD! 

CNPJ: 19.322.934/0001-78 
COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ITEM XVI -SERVIÇOS DE ATIVIDADETÉCNICA DE ENFERMAGEM 

ji.9.322.95411(XXXL.Ini  
COOFILAED COOPWR MUERDAS& 
pg. PREMEM IMICE200 RE2t5. ES CE23120 

EDF.213110153ACENTEF•2°1315F4422 32A e 328 

CEP 4590.525.21f R DA CONDUIS_ BA 

41,1 
I - MÃO DE OBRA 
REmUNERAÇA0 

QUART. DE HORAS VALOR HORA 	 . .. 	i 1 VALOR MENSAL 	VALOR GLOt 	 f.1:4..
I'

c.15.11. 

7,95 	RS 	42.140.26 	RS 7300 RS 	 1 1.1 - Remunera pio 
1.2TOTAL REMUNERAÇÃO 
II - ENCARGOS SOCIAIS  
24 GRUPO A 	

East DE cal ruLo 	PERCENTUAL 	
70% RS 	8428,05 	RS 	101.136.61  

TOTAL MÊS 	TOTALGLOBAL 

INSS inact Incidente no cuatel 	
RS 	42.140.26 	

0% 	RS 	 - 	RS 
RS 	42.140,26 

sEsi OU me 	 R5 
SENAI OU SENAC 	

RS 	42140.26 

INCRA 	
RS 	 FIS 

R$ 	42.140,26 
RS 	42.140.26 	 a9 	 RS 

salário aducesae 
RS 	42.140.26 	 R$ 

FGTS 
%sura Acidente do Trabal hO/SATANSS 	 RS 	42.140,26 	 0% 	RS 

RS 	92.140,26 0% RS 	 R$ 
SEISRAE 	 zo96 R$ 	8.428.05 	RS 	101.166,61 
2.1TOTAL GRUPO A 	 =UMES 	TOTAL OMISSO 

BASE DE CÁLCULO 	PERCENTUAL 
22 GRUPOS   

RS 	42.1 	26 040% RS 	 RS 
Férias 
1/3 de Ficl ar constleucionaic 	 R$ 	42.140,26 	 0.00% 	RS 	 R$ 

RS 	42.140,24 0,00% RS 	 RS 
Auxilie Doença 

RS 	42.140,26 	 R$ 
Licença Paternidade 	 0.00% 	RS 	 95 RS 	42.140.26 
Palias Lenis 	 0.00% 	R$ 	 RS 

RS 	42.140.26 

Aviso prévio Trabalhado 	 R$ 	42.140.26  
AcUleme cle lana lho 	 0,00% RS 	 RS 

R$ 	42.140.26 0.00% RS 	 RS 
TreInamento 

RS 	42.140,26 	 8,33% 	RS 	4.977.71 	9$ 	59.732,56 
Repouse Anual Remunerado 	 0.00% 	RS 	 RS RS 	42.140.26 
13•Salárla 	 2,00% 	RS 	1.791,69 	RS 	21.512,33 

24 TOTAL GRUPO R 	
n  

aat 	 RS 	40,26 	
isso os 	6.770.41 	R5 	81 44419 

2.3 GRUPO C 	 BASE DE CALCULO 	PERCENTUAL 	
RS 	 RS 

TOTAL MÊS 	TOTAL GL0BAL 

RS 	42.140.26 Aviso artio Indenizado 	 RS 
FGTS s/ AVISO Prév10 	RS 	42.140.26  
Reflexos no Avise Prévio indenizado 	 R$ 	42.140,25 	 O% 	RS 	 R$ 

RS 	42.140,26 	 RS 	 RS 

ContHbuiçãe Social 10% SI Aviso Prêvlo 	 R$ 	42.140,26 
Multe PaTs 	 R$ 	 • 	RS 

Indenização Adicional 	 RS 	42.140,26 	 RS 	 95 

2.3 TOTAL GRU413 	
AS

C 	 TOTAL MSS 	TOTAL GICDISAI  

RS 

PAsE OE CÁLCULO 	PERCENTUAL 
RA GRUPO e 
IncIdEnda do GRUPO A sobre O GRUPO E 	 R$ 	42.140.26 	 O% RS 	 R$ 

incidencla sobre osalad 	 95 	42.140.26 a maternidade 	
.Ias 

  

11.33% P.$ 	£770,41 
2.5 - TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 

 

   

  

131.335% R$ 	413.910,66 1 
VALOR 13A MÃO DE OBRA (1.2+ 2.5) 

 

   

BI - INSUMOS 
3.1. 4TENS CtUANT. PERCENTUAL TOTAL MENSAL TOTAL GLOBAL 

RS 	8504.93 1.20% 115 717.08 
Aumentasse 1.90% RS 1.135.37 R$ 13.624,47 
Unif emes e FPI RS 1.852.45 RS 22.229,40 
TOTAL INSUMOS 

  

1 R$ 	91763,11 RS 	509457,35 
TOTAL PO CUSTO DIRETO (INSUMOS + VALOR DA MÃO DECORA) 

 

  

IV - BOI 
4.1- BONIFICAÇÃO E DESPESAS 

BASE DE 
CÁLCULO 

PERCENTUAL (%) VALOR (R$) 

696 35 INDIRETAS 
Central RS 42.140,26 1,50% RS 

a) Administração 
115 42.140.26 1.15% RS 687.2D 

Adir' nistraçâo LOCal 
Custos Financeiros RS 42.140.26 1.5094 95 596.35 

RS 42.140,26 M00% R$ 
cl) RISorIS 

Contratuais RS 42.140,26 0,30% RS 179,27 
90 268 Seguros e Garantias 

R$ 42.140,26 0,4594 RS 
6.055,22 Lucrai Operacional 

R.$ 42.140.26 10.15% R$ 
glTrIbUtos -SirriploS Nacional 

sobre o preço de venda) 
RS 42.140.26 5,00% RS 

RS 

2.987,82 
896,35 

1.792,69 
4.1)155 (Incide 

de venda) RS 42.14026 1,50% 
8.2) IR (Incide sobre o preço 

de venda) RS 42.140,26 3,00% RS 
R.3) Cofias (incide sobre o preço 

RS 42140.26 0.65% R$ 388,42 

4.2. VALOR DO BOI 
	 15,05% R$ 

	
8.993,35 

.VALOR UNITÁRIO DA HoRA (MÉDIA) 
	

RS 
	

11.27 

 

I as 	5e.756.45 1 
VI - VALOR MENSAL 

VII - VALOR GLOBAL PARA 12 MESES 	
RS 	717.077.52  

eoeiewed - Ocas:setas° sSe TtobaNise th, Saúde 

P. nosidenEe T.,nctcal7 tietP4. a°  aa, SdiS. C:enquista Csonitor, soprado piso. raia 52 
'MariatU t~ote - 	CP: á-S.900423. 



11,33% as 	2-554,87 25 - TOTAL GERAL 1305 ENCARGOS SOCIAIS 

81,133% RS 	38.456.86 VALOR DA %IÃO DE OBRA (1-2 25) 

I as TOTAL 00 cUSTO DIRETO (INSUMOS 4- VALOR DA NIA0 DE OBRA) 19.155.199 RS 

15.05% R$ 3.393,72 9.2. VALOR DO BDI 

RS 15,03 V- VALOR UNITÁRIO DA HORA (PAS01.31 

1 RS 	22.549.51 1 Vb. VALOR MENSAL 

Ias 	270595 32 1 VII - VALOR GLOBAL PARA 32 611%E5 

Pç. Pffe•PideRSO irridiraretad 

0o.t4emed - C4c.rornálive Trabaffit d Staúde 

fr Ob. 929. CM:,Apitte Ociflet. Jeguelda 'Oes. OMR R 2 2 o 52 

Vtk'd, C-3r“;e:Lw - ca. °o: 91 .000-525, 

19.322.,954/0001-7b 
COMMED COOPIRM17"911RABRODIddinE 
PRA. PRESIDES') 101Diii SP "PDS, D6 ?MURO 

EDF.CONQUIVA CUCIRI• 2 °  MSS • :3I.LA 324 e 32D 

L_CEP45DOD.S25 • VITU% DÁ CulaiRISIA • Sa 

Pnir N° 
I - ivao DE OBRA 

QUART. DE NORAS REMUNERA 'OAC  VALOR HORA VALOR MENSAL VALOR GL° 	5 
I 	.71. 	SAG 
! 

Rernunerasào 1.1 - 1.500 RS 	20,60 as 15.901 98 as 	lao.sz . 
e 

4 FLW 
M 

.5 

• 

12TOTAL REMUNERAÇÃO
‘ 

II - ENCARGOS SOCIAIS 
2.1 GRUPO A BASE IDE CALCULO PERCENTUAL TOTAL MSS TOTAIGLOSAl Z. ... 

INSS (não Incidente no custo) RS 	15.931,98 20%. RS 3.180,90 RS 	38264,75 0 
3 

SESI Ou SESC RS 	15.901,98 RS RS 

SENAI OU SENAC R$ 	15.901,98 RS R$ 

INCRA R5 	15 901,98 0% RS RS 

Salário Educaçâo RS 	18901.98 04G R5 

FGTS RS 	15.901,98 O% RS RS 

Seguro Acidente do Traia+ ihoisAwiNss R$ 	15.901.98 RS 

SESRAE RS 	15.901.98 RS RS 

2.1 TOTAL GRUPO A RS 3d30.40 RS 	38.164,76 

2.2 GRUPOS amo Do CALCULO PERCENTUAL TOTAL MU TOTAL GLOBAL 

Férias RS 	15.901,98 PS 

1/3 de Lérias Lensetum orais as 	15.901,98 0 CO% RS RS 

Auxilio Doeclça /25 	15.901.98 OCO% RS RS 

licença Pateroldade RS 	15.901.98 Pico% RS RS 

rei 	LP-g 1 285 	15.901,98 0,03% RS RS 

Acidente de Teabalhe RS 	16901,98 0,00% RS 188 

Aviso Previa Traio Ihade RS 	15.901,98 0.00% RS RS 

Treina mento F15 	15.99298 0,00% RS 

Repouso Amiga aurninérado R$ 	1.5.901.98 8,33% AS 1.878.38 R$ 	22540.59 

134Sa léria RS 	15.901,98 000% RS AS 

rates RS 	15.901,98 3,00% R$ 576,49 RS 	8.117,85 

8 1.2TOTAL GRUPO 11.33% RS 2.559,87 RS 	30.658,45 

2.3 GRUPO C 8.55 DE CALC LO PERCENTUAL TOTAL MÊS TosoLstssass. 

Aviso Prévio Indenizado RS 	15.901,98 RS R5 

FGTS a/ Pata Prévio RS 	15 901,98 0% PS RS 

RellatOs no Avisa Prévia indenizado RS 	15.902.98 RS R$ 

Multe FGTS R$ 	15.901,98 RS RS 

Contribuiçãosocial 109ES/ AVISO Prévio R$ 	15.901.98 RS RS 

indenIzaeSo Adicional RS 	15.901.98 o% RS 

25 TOTAL GRUPO C RS RS 

2.4 GRUPO o asse DE rirrt 1.0 PERCENNAL TOTAL mas wiRradooran 

Incidência do GRUPO A sobre o GRUPO 8 RS 	1593/1,98 RS 

Incidência sobre o Salário Maternidade I% 	15.901,98 RS RS 

TOTAL DO GRUPO D RS 

III - 113%0405 I 
3.1. ITENS QUANT. PERCENTUAL TOTAL MENSAL TOTAL GLOBAL 

Alimentação 1,20% R$ 	270,60 RS 	3.247,14 

Uniformes e EPI 1,90% RS 	428,94 RS 	5241,31 

TOTAL U35113405 AS 	699,04 RS 	8.388,45 

4.1 -BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS 

BASE DE 
CÁLCULO 

PERCENTUAL (%) VALOR (RS) 

Adrni nistração Central R$ 15.901.98 1.50% R$ 338,24 

Administração Local RS 15.901,98 LIS% R$ 259,32 

Custos Financeiros RS 15.901.98 1,50% RS 338.14 

Riscos RS 15.901,98 0,00% RS 

Seguros e Garantias Contratuais RS 15.503-98 0,30% RS 67,55 

Lucro OperadOnal R$ 15.90298 0,45% R$ 101,47 

Tributas - Simples Nacional R.S zs.soz 10.15% as 2_288,79 

8.1) MS (Incide sobre o preço de venda) RS 15.901,98 5,00% RS 1.127.413 

M2) IR (incide sobre o preço de venda) RS 15.901.98 Riso% R$ 398,24 

R.3) Cofins Ondeie sobre o preço de venda) R$ 15.93192 R00% AS 676.49 

a.4) PI5 (Incide sabre o preço de venda) RS 15.901.98 0,65% RS 14657 

, 

COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA 5AUDE 

CNPJ: 19.322.934/0001-78 
COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ITEM XVII - SERVIÇOS DE ATIVIDADE TÉCNICA RADIOLOGIA 



V - VALOR UNITARIO DA HORA (MÉDIA) 

4.2. VALOR DO BOI 

VII - VALOR GLOBAL PARA 72 MESES 

VI -VALOR MENSAL 

RS 12.217.38 

RS 57.65 

1 R$ 81.1713,59 

i R$ 974.149.08 

1-19.322,954/0001-7,5  
COOFEED (00PI4iN Cg MAIN ESDE 

PDA. PRESIDENTE IANCREDO 19/P5. 86 :2CEN1RO 

!DF. CONQUISTA CERIEP -2 PM. SALA 32EIE32B 
CEP 15000.525 • VITÓRIA CA CONOUISTA • BA 	I 

COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

CNN: 19.322.934/0001-78 
COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

NUM XVIII SERVIÇOS DE MÉDICOS DE ATIVIDADE ENDICINOLOGIA 
1- MO DE OBRA 

1'1  VALOR GtoirktC" 	4  REMUNERAÇÃO 	 ¡QUART. DE HORAS TVALOR NORA VALOR MENSAL 
O Co 

1.1 - Rtrallnarrida RS 	ER 965.70 

1.2TOTAL REMUNERAÇÃO l. 

II- ENCARGOS SOCIAIS g FL 
2.1 GRUPO A BASE DE CALCULO PERCENTUAL TOTAL NIES TOTAL GLOSAI. 

INSS (Mo incidente 	ocusto) R$ 	57.247.14 20% RS 	11.449,93 AS 	137393,14 

SESI OU SESC RS 	57.247.14 0% RS RS 

SENAI OU SENAC RS 	57.247.14 0% RS RS 
e RS 	57 247 14 0% RS RS 

Sonido Educa [ao RS 	57.247,14 0% RS RS 

FGTS RS 	57.247.14 RS RS 
Seguro Acidento do Tra MIM/SAT/INSS R$ 	57.247.14 0% R$ RS 
SEBRAE RS 	57.247,14 0% RE 85 
2.1 TOTAL GRUPO A R$ 	11.949,43 R$ 	137.393.14 
2.2 GRUPO 845E DE CALCULO PERCENTUAL TOTAL MES TOTAL GLOBAL 
Férias aS 	57.297,19 0.130% RS RS 
1/3 de MAM% Cnt h,cIonols RS 	57.247.14 0,00% RS R$ 
AL1Sill0 CinanÇa RS 	57.247.14 R$ RS 
Licença Paternidade RS 	57.247.14 RA RS 
Faltas Legan RS 	57.247.14  0,00% RS RS 
Acalente de Tra bei ho RS 	57.247,14 RS RS 
Aviso Prévio Trabalhado RS 	57.247.14 RS R$ 
reli-lamento RS 	57.247.14 RS RS 
:pouso Anual ROITIUnara do R$ 	57.247.14 8.33% RS 	6.762.18 R$ 	81.146.12 

iN•Selario RS 	57.247.14 0.00% RS RS 
toa 3,00% RS 	2.435.36 RS 	29.224.29 

2.1 TOTAL GRUPO a 11.33% RS 	9.257,53 110.370,91 
2.3 GRUPO C BASE DE CALCULO PERCENTUAL TOTAL MÊS TOTAL GLOBAL 
Aviso Previa Indenizado RS 	57.297,19 RS RS 
FGTS s/ Aviso Prévio RS 	57.247,14 RS RS 
Reflexos no Aviso Prévio indenizado RS 	57.247,14 G% RS R$ 
Multa FGTS RS 	57.247.14 RS R$ 
Contribuição Social 10% s/ Aviso Prévio RS 	57.247,19 0% R$ as 
Indenização Adicional R$ 	57.247.14 0% RS PS 
2.3 TOTAL GRUPO, C O% RS 
1.4 GRUPO O BASE DE CALCULO PERCENTUAL TOTAL MES TOTAL GLOBAL 

Inddêncla do GRUPO A sobre o GRUPO B R$ 	57.247,14 0% RS RS 
Incidência sobre o Salário Maternidade R$ 	57.347,10 RS RS 
TOTAL DO GRUPO O R$ R$ 

2.5 - TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 	 11,33% R$ 	9.197,53 

VALOR DA MÁO DE OBRA (1.2+2.5) 	 P 	a2.as,G1 as 	66.4946$ 

III - INSUMOS 
SN. UNS C1UANT. PERCENTUAL TOTAL MENSAL TOTAL GLOBAL 
Ali ITIOntaÇãO 1.20% RS 	 979,19 R$ 	11.689.72 
uniformes e EPI 1,90% RS 	1.542,39 R$ 	18.508.72 
TOTAL iNSUMOS RS 	2.51554 AS 	30.198,44 

ITAL DO CUSTO DIRETO (INSUMOS + VALORDA MÃO DE OEIRA) 
	

1 R$ 	68.5E51,31 I PS 	827.599.55 

IV - BOI 
44- BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS 

BASE DE 
CALCULO 

PERCENTUAL (%) VALOR (R$) 

ai Administração Central R$ 57.247.14 1,50% R$ 1.217.68 
bi Administração Local RS 57.247.19 1,15% RS 533,55 

Custos Financeiros R$ 57.247,14 1,50% R$ 1.217,68 
Riscos R$ 57.247,14 0,00% RS 
Seguros e Garantias Contratuels R$ 57247.19 0,30% R$ 243.54 
Lucro Operacional RS 57.247.14 0,45% R$ 355,80 

si Tributos - Simples Madorna RS 57147.14 10,15% RS 
gal 155 (Incide sobre o preço de Vende) PS 57.297.19 S00% RS 9.058,93 
R.2) IR (inc Ide sobre O preço de venda) RS 57.297.19 1,50% R5 1.217,68 
24.3) cofins (Incide sobre o preço de venda) AS 57.247,14 3,00% RS 2.935,36 
R.4)1.15 ¡Incide sobre o preço de venda) R$ 57.247,14 0.65% R$ 527.66 

êap. PEE•Eied 

o da Saúde 

.,4der. sego:ido pio. 	32 ft e .$2 d. Cíui 

45.d00123. vikode92, 



1 19.322.954/Onni-76  
(00E COMII‘n DE HARAINOPSAÚDE 
pg. PRESIDENTE lANCRTIO NVES.86 COENTRO 

EDP.CONQUISTA MIE° -I" rdn-SAA 12R 310 
1 	CEP 15000.52i VITÓRIA DP 	. PA COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

CNPJ: 19322.934/0001-78 
COMPOSIÇÃODECUSTO 

ITEM xx . SERVIÇOS DE AUXIUAR PARA AllVIDADE ENFERMAGEM 

REMUNERA010 	 IQUANT. DE NORAS VALOR HORA VALOR MENSAL VALOR 

1. 	Remuneração 	 1.600 R$ 	6.36 RS 	10.177.27 RS  
1.2TOTAL REMUNERAÇÃO 

-----1  

II - ENCARGOS SOCIAIS 
2.1 GRUPO A BASE DE CALCULO PERCENTUAL TOTAL MÊS TOTAL GLOBAL 

INSS (não incidente no custo, RS 	10.177.27 20% RS 	2.035.45 R$ 	24.425,45 

SESI OU SESC R$ 	10.177,27 0% R$ R$ 
SENAI OU SENAC RS 	10.177.27 O% RS RS 

INCRA R$ 	10.177.27 0% R$ R$ 
Salário Educação R$ 	10.177,27 0% R$ R$ 

RS 	10.177.27 RS RS GOTS 
Seguro Acidente de irebeIne/SnifinS5 RS 	10.177.27 RS R$ 
'ESPOE R$ 	10.177,27 RS RS 
2.1 TOTAL GRUPO A 20% R$ 	2 oaS as RS 	24.425.45 
3.3 GRUPO S RASE DECALCULO PERCENTUAL TOTAL MES TOTAL GLOBAL 
Férias RS 	10.177.27 0.00% RS RS 
1/3 de Férias Constitue:anais RS 	10.177.27 0,00% RS RS 
Auxilie Doença R$ 	10.177.27 0.00% RS RS 
Ileenee PaternIclude R$ 	10./77,27 000% R$ RS 
EOltaS Legais RS 	10.177.27 aco% RS RS 
Acidente de Traba I ha R$ 	10.177,27 0,00% R$ R$ 
Avião PrevIe TrebaUtdc RS 	10.177 27 000% RS RS 
Treinamento RS 	10.177.27 m00% RS RS 
tepente Anilai Remunerada RS 	10.177.27 8.33% RS 	1.20216 RS 	14.425.99 
13° Sel3flo RS 	20.,77.27  m00% RS R$ 
Patos R$ 	10.177.27 3,00% R$ 	432.95 R$ 	5.195.43 
2.2 TOTAL GRUPO B 11,33% R$ 	1.63542 R$ 	19 €21.41 
2.3 GRUPO C BASE DE CÁLCULO nauta-uni. TOTAL ME5 TOTAL GLOBAL 
AVISO Prévio Indenizado RS 	10.177.27 RS R$ 
FGTS s/ Avl o P caie RS 	10.177.27 OS R$ 
Refle'," no Aeleo Pinça'', 2ridentrado RS 	10.177.27 O% RS R$ 
Multa FGTS R$ 	10 177.27 o% RS P.5 
COntribUlf 50 Soda, 10%s/ Aviso Prévio RS 	10.177.27 RS RS 
]nderdzação AdIdenal RS 	10.177,27 Cl% R$ RS 
2.3 TOTAL GRUPO C O% 11$ R$ 
2.4 GRUPO O RASE DE CALCULO PERCENTUAL TOTAL ;14" TOTAL atoam 
Incidência do GRUPO A Sobre o GRUPO B R$ 	10.177.27 R$ 
Incidência sobre o Salário Maternidade R$ 	10.177.27 R$ RS 
ToTAL PO GRUPO D RS PS 

2.5- TOTAL GERAL 005 ENCARGOS SOCIAIS 	 1.2.0sc R$ 
	

1.635.12 

VAI.OR DA MÃO DE OBRA (12 2.5) 
	

111.85361 R$ 	11.812,39 

III -1NSUMOS 
EL ITENS QUART. PERCENTUAL TOTAL MENSAL TOTAL GLOBAL 
aurnentecee 1.20% RS 173.18 R$ 2,078.17 
Uniformes o CPI R$ 274.20 R$ 3.290.44 1.90% 
TOTAL INSUMOS 	 1 R$ 447.38 RS 5.368.61 

(2.71,11  

2TAL DO CUSTO DIRETO (INSUMOS s. VALOR DA MAIO DE OBRA) 
	

¡RS 	12.259.77 R$ 	147.117.26 

1V-BOI 
9.1- BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS 

BASE DE 
CALCULO 

PERCENTUAL(%) VALOR (R5) 

Adrian' Stração Central RS 10.177.27 1.512% RS 216.48 
Administ 	çaia Local RS 10.177.27 125% RS 16507 

£) Custos Financeiros R$ 10.177.27 1.50% RS 216,48 
di Riscos RS 1E177.27 R00% RS 
el Seguros e Garantias contratuals it$ 10.177.27 430% RS 43.30 
f I Lucro Operacional R$ 10.177,27 0.45% AS 64,04 
g) Tributes - Simples Nacional R$ ninar mis% RS 1.461,32 
.1)155 (Incide sobre o preço de venda) RS 10.172.27 5,00% RS 721,59 

g.2) IR (Incide sobre o preço da venda) RS 10.17727 1,50% R$ 216.48 
3.3) Cotins (Incide sobre o preço de venda) R$ 10.177.27 5.00% Ri 452.95 

s.4) PIS (Incide Sobre o preço de venda) RS 10.177.27 0.65% RS 93.81 

4.2. VALOR Do ROI 15.05% RS 2.17L.S.R 

"594\ 

V -VALOR UNITARIO DA HORA (MEDIA) RS 9.02 j 

VI - VALOR MENSAL RS 14.431.75 1 

Vil - VALOR GLOBAL PARA 12 MESES RS 173.18100 

Cdaidased - OdApdedkAA Tffibiühe do Saúde 
PirouT i4exfte- »ct; 	 t3  8 .3.• 	CeRcrinieóni C:e:TROP. 4n-TRIEddid pNo. IM4 sa a e 3 	. 

Viknic, (TIA (rtÓfft-TV - 	UE?: IS. trjE-StS. 



COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

CNN: 19.322S34/0001-78 

RS 	76.623,571 R$ 	919482,90 TOTAL DO CUSTO DIRETO (INSUrvio5. VALOR DA MÃO DE OBRA) 

VI. VALOR MENSAL 1 as 	90.198,44 

VII - VALOR GtrinAL PARA 12 MESES 1 R$ 	1.01123.91,28 

I  19.322.TF:410ent-78 
(00RED (00RiMiNNBAINNigh! 
PÇA. PRESIDENTE UtEE4 	/18 :CENTRO 

EDF. CONQUISTA 	PIS4 .15.„. 12A e220 

L_CEP45000.52:, • VITDRIA 9A CON99151, • BA 

Proc. N° 
NEM XXI - SERVIÇOS MEDICO un a i iviu.iwe ecien,• ...-. 

I-  MÃO DE 08RA  
REMUNERAÇÃO QUANT. DE HORAS VALOR HORA VALOR MENSAL VALOR GIC 

a 
1.100 RS 	53.01 ES 	63.607.94 ES v 

1.1 - Remuneragge 
1.2 TOTAL REMUNERAÇÃO  

!\ SociAiS II - ENCARGOS  
A BASE DE CALCUe0 PERCENTUAL TOTAL MÊS TOTAL GLOBAL 

RS 	152.659,01' 2.1 GRUPO 
Incidente no custo) RS 	63.607,94 20% RS 	12.721,59 

INSS (não 
RS 	63 607 94 R$ 

SESI OU SESC 
RS 	63.607.94 0% R5 

SENAI OU SENAC 
RS 	63.607,94 0% RS RS 

INCRA 
R$ 	63.607,94 RS 	 - R$ 

salário Educação 
RS 	63.601 '. RS RS 

FGTS 
Trabalho/SAT/INSS R$ 	63.607,94 O% RS RS 

Seguro Acidente do 
RS 	63.607.54 R$ RS 

SUIRRE 
TOTAL GRUPO A 2_1 

R$ 	12.721.59 R$ 	157-659.06 

2.2 GRUPOS BASE DE CALCULO PERcENTUAS TOTAL Hire TOTAL CLOBAL 

RS 	63.907,94 0.00% R$ RS 
Ferias 

constitucionais RS 	63.607.94 0,171% RS 
alada Férias 

RS 	63.607.94 0,170% RS RS 	 - 
Auxilio Doença 

RS 	53.607,94 0,00% RS RS 
ucença Paternidade 

R$ 	53.607,94 0,00% RS as 
Faltas Legais 

de Traba I ho Acidente R$ 	63.607.94 0,00% R$ RS 

Trabalhado Aviso Prévio R$ 	63.607,94 0,00% R$ RS 

RS 	63.607,99 D00% as R$ 
Treinamento 

Anual Remunerado RS 	83 60194 8.33% RS 	7.513.53 FtS 	90.162.36 
Repouso 

Salário 13E R$ 	63.607,94 0,03% RS RS 

rates RS 	63.607.99 3.00% RS 	2.705,95 R$ 	32.471,94 

2.2 TOTAL GRUPO 3 11.33% R$ 	10.219,48 R$ 	122.633.80 

C 23 GRUPO CASE DE cALCULO PERCENTUAL TOTAL NIES TOTALGW2AL 

Prévio indenizado Aviso R$ 	63.607,94 RS RS 

FGTS s/ Aviso Prévio RS 	53.607.94 RS RS 

Prévio indenizado Relaxes no0MM; RS 	63.607,94 D% RS RS 

Muita FGTS RS 	65.607,94 0% R$ RS 

Contribuição Social 10% s/ Aviso Prévio RS 	63 607 94 R$ RS 

Indenização Adicional RS 	E3.607,94 0% RS RS 

2_3TOTAL GRUPO C 0% R$ RS 

2.4 GRUPO O CASE DE CALCuLa PERCENTUAL TOTAL IviES 119TAL GLOBAL 

Incidência do GRUPO A sobre o GRUPO 6 RS 	63.607,94 0% RS RS 

Incidência sobre o Salário Maternidade RS 	63.607,94 RS as 
TOTAL DO GRUPO D RS 

III - INSUMOS 
3.1. ITENS ClUANT. PERCENTUAL TOTAL MENSAL TOTAL GLOBAL 

Alirnem,taçSo 1,20% RS 	1.082,38 RS 	12.968 Sa 

Uniformes e EPI 1,90% RS 	1.713.77 R$ 	20.565.24 

TOTAL INSUMOS R$ 	2.796.15 AS 	33.553,82 

IV 	LJI 

4.1 - BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS 

BASE DE 
CALCULO 

PERCENTUAL (%) VALOR (RS) 

Administração Central RS 63.60194 1,50% RS 1.352,98 

Administração Local RS 63 607 94 1,25% RS 1.03128 

C) Custos Finance/ros R$ 63.607,94 1.50% RS 1.352,98 

Riscos R$ E3.607,94 0,00% RS 

Seguros e Garantias Contratuais RS 63.607,99 0,30% R$ 279.60 

Lucro Operacional R$ 63.607599 0,95% RS 405,89 

Tributas- Simples Nacional 9) RS 63.60754 10,15% R$ 0.155.14 

8.1) ISS (Incide sobre o preço de vendai RS 63.607.94 5,00% R$ 4.509,92 

R.2) IR (Incide sobre O preço de venda) RS 63.6127.94 1,50% R$ 1.352,92 

CofinS (Incide sobre O preço de venda) 13.3) 'RS 63.607,94 3,00% RS 2.705.95 

6.4) PIS Ondeie sobre o preço de venda) RS 63.607.94 0,65% RS 586,29 

Coofemed - Cooperativa de TtoboBlo do Saúde 

P. Presidente TEIIIGESO neYet.11°  sé. Ui. Onnouieta Center inundo pita. :alo 32 R e 52 B. C.'entrà, 

Vitória do Gentia/EM - BR. CEP: 45.000-525. 

rr,J,SAIJiri 

25- TOTAL GERAL DOS ENCARGOS. SOCIAIS 
	 11.33%I R$ 	10.219,49 

VALOR DA MÃO DE OBRA (1.2 • 2.5) 
	 81,85%1 RS 

4.2. VALOR 00 BDI 
	 15,0595 R$ 	23.574,87 

V - VALOR UNITÁRIO DA HORA (MÉDIA) 
	

R$ 
	

75 17 



2.5 -TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 11.33% R$ 	4.723,19 

91.85% R$ 	34.121.19 1 E VALOR DA MAO DE OBRA (1.2+ 2.5) 

lIS 	35.41950 R$ 	424.961,97 TOTAL DO CUSTO DIRETO (INSUMOS +VALOR DA MAO DE OBRA) 

15.45% RS 6.279,96 4.2. VALORO., MI 

IAS V VALOR UNITA.1110 DA HORA (RIEDER) 

RS 	41.687.46 1 VI- VALoR MENSAL 

VII - VALOR GLOBAL PARIA 12 MIMES E R$ 	509249.52  

:.00aEA4 I‘ 

COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

CNPJ: 19322.934/0001-78 

TRA&A LUC DA SAUGE 

COMPOSIÇÃO DEGUSTO 
TEM XXII - SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL 

I - MÃO , t., 	11 

' 

DE OFIRA 	 lp 
QUANT DE HORAS VALOR HORA VALOR MENSAL VALOR CLORAL 

REMUNERAÇÃO 
S.see RS 	3.40 9 RtIE 00 RS 	CE? 7.14. 

ti - rInrnuneraçan 
122 TOTAL REMUNERAÇÃO "ëci 

0 II - ENCARGOSSOCIAIS
\  

BASE DE CALCULO PERCENTUAL TOTAIMES TOTAL GLOBAL 
3.1 GRUPO A 

Incidente no curto) R$ 	29 398 00 20% RS 	5.879,60 AS 	70 555 19 
INSS Mão 
SESI ma SESC RS 	29.398.00 0% RS 	 - RS 

OU SENAC RS 	29.362,03 0% RS RS 
SENAI 

R$ 	29.39E1.00 0% RS RS 
INCRA 

Educeçâo Salário AS 	29.398.00 RS R$ 

FGTS RS 	29.39900 RS 

do Trabelno/SAC/INSS Segura Acidente RS 	29.398,00 0% RS RS 

SEERAE RS 	29.398,130 0% RS R$ 

7.1 TOTAL GRUPO A 20% R$ 	5.879,40 RS 	70.355.19 

2.2 caRuP0 B BAsE DP CALCULO PERCENTUAL TOTAL MÊS TOTALOLOBAL 
RS 

panas R$ 	29.398.00 0.00% R5 

1/9 de Fedes Cansdruelonals RS 	29.398.00 0.00% RS RS 

Doença Auxilio R5 	29.39E400 0,03% R$ 	 • AS 

Licença Paternidade R$ 	29.398,00 0,00% RS R$ 

Falias Lesais RS 	29.398.00 OCO% RS 	 • RS 

de Tra bal ha Acidente R$ 	29.398,00 0,00% RS R$ 

PrêgIo Tra ira miado Aviso R$ 	29.392,03 0,03% RS RS 

creinemeneo RS 	29.398.00 0.00% RS RS 

Repeuzo anuel Remunerado RS 	29.398.00 8.33% RS 	3.472,57 R$ 	41.570,79 

Lairsidario RS 	29.39E400 0.00% RS RS 

Fatias RS 	29.39900 3.00% RS 	1.250.62 RS 	15.007.49 

2.2TOTAL GRUPO I3 1133% R$ 	4.723,2.9 R$ 	36.572.27 

2.3 apupo c 
sAs, nE  CÁLCULO FERCITCWAtTOTAL nas =am.a/ORAL 

Avir.,  PrárIc 1.d.rirado R$ 	29.292,00 0% RS RS 

FGTS c/ Avisa irrõvin RS 	29.398,00 0% RS RS 

Reflexo: no /Wird Prtvla IndenIradn RS 	29.398.00 0% R$ R$ 

Multa FGTS R$ 	29398.00 ox RS RS 

contribuição Saciai 10%S/ Aviso Prévio R$ 	29.398,00 R$ ICS 

Indenização Adicional RS 	29.39900 0% RS 

29 TOTAL GRUPO C 
2.4 GRUPO o BASE. DE CÁLCULO PERCENTUAL TOTAL WIES TOTAL GLOBAL 

Incidência do GRUPOA sobre a GRUPO B RS 	29.398.00 RS RS 

Incidência sobre o Salário Maternidade R$ 	29.398.00 05 RS 

=naco° GR R$ 

UI - INSUMOS 
3.1. ITENS QUANt PERCENTUAL TOTAL MENSAL TOTAL GLOBAL 

Anmentecao 1.20% RS 	500,25 RS 	600299 

Unlfarrnds . EPI 2,90% AS 	792,06 RS 	9504.74 

TOTAL INSUMOS RS 	1.29291 RS 	15.507.74 

2.9.322.354/0001.7b ' 
COOFEED (OPERAM N N!RAIRO9i1SAUDE 
PÇA PRESIDENTE MET( Do !aprt., NE ;;EENTRQ 

EDECONQUISTA CENTE o VPITa • SAU221‘2320 

L_CEP 45000-52E,  VIINRIA DA CONQUISTA ALI 

4.1- BONIFICAÇÃO E DESPESAS BASE DE 
CALCULO 

PERCENTUAL (%) VALOR (RS) 

INDIRETAS 
Administração Central RS 29.393,00 1,50% RS 625.31 

Administração Local RS 29.39900 1.15% RS 479,41 

Custos Financeiros RS 29.398.02 1,50% as 623,31 

di Riscos RS 29.398,00 0,00% RS 

Segures e Garantias Contratuais RS 29.598,00 0.30% RS 123.06 

Lucro Operacional RS 29.398.00 0.45% R$ 187.59 

/31 Tributos- Simples Nacional RS 29.39400 10.15% AS 4.231,28 

(incide sobre o preço de venda) 91)155 RS 29.398.60 5.00% RS 21384,37 

8.2) IR (incide sobre o preço de venda) R$ 29.398,00 1.50rA AS 625,31 

cotins (Incide sobre o preço de venda) ..43) 'n5 29.59930 3,00% RS 1.250.62 

13.4) PIS (Incide sobre o preço de vende) RS 20.398.00 0.65% R$ 270.97 

Oceferned - Os-cremais* de Tmbelhes do Saúde 

Po. Pexioe 7 
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COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

CNN: 19.322.934/0001-78 
COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ES:9.322.2 4,,r) 00148 
,NIEED COOPER 	JI1k4UINO SAÉli 

PÇ. PRESIDENTE TA Mn N9ES. SB 54ENTRO 

EDF.C11NQUISTA CEN E? • r PISq•SAL43211a 32B 

LCEP 4SODO.En • V TOM UA CONSUMIA EU 

to t°  RO 4 1 
ITEM XXIII - SERVIÇOS TECNICOS EM ATIVILlikue imu É nes.mc-. 	 .. — 

Eli  DE OBRA I - MÃO 
CMANT. DE MORAS VALOR HORA VALOR MENSAL "m.or, o"bigét 	a 

REMUNERAçA0 
1.100 RE 	7.42 RS 	8908.1.1 RS  

. 
S 

1.1 - Remuneração 
1.2 TOTAL REMUNERAÇÃO 
II - ENCARGOS SOCIAIS 

Rasa oec4LcuL0 PERCENTUAL TOTAL MEN TOTAL GLOBAL 
2.1 GRUPO A 

Incidente no custo) INSS (n3o R$ 	8.905,11 20% R$ 	1 781 02 RS 	21.372.27 

SESI OU SESC RS 	8.905,11 RS RS 

se 9:pç 5ENAi oU R$ 	8.905,11 RS RS 

R$ 	8.905,11 R$ RS 
INCRA 

RS 	3.905,11 RS R5 
Saindo Educação 

R$ 	8.905,11 0% R$ R$ 
FGTS 

Trabalho/SAT/INSS RS 	8.905.11 0% RS RS 
Seguro Acidente ao 

RS 	8.905.11 RS R5 
sEBRAE 

GRUPO A 
20% RS 	1.781,02 R$ 	2L372,27 

TOTAL GLOBAL 2.1 TOTAL 
BASE DE CALCULO PERCENTUAL TOTAL MES 

1.1  GRUPO 2 
RS 	8.905,11 000% RS RS 

Férias 
RS 	8.905.11 0,00% RS RS 

Is 1/3 de Férias ConStI Nokias 
R5 	8.905,11 0.00% RS R5 

ARRUO Doença 
RS 	8.925,11 000% RS RS 

Licença Paternidade 
RS 	8.905.11 0.00% RS RS 

Faltas Legais 
8$ 	8.905,11 C,0035 RS RS 

Acidente de Trabalha 
R$ 	8.905,11 0,00% RS RS 

~Go Prévio Trabalhado 
R$ 	8.905,11 0,00% RS RS 

Treinamento 
RS 	8.905,11 8.33% AS 	1.051.89 RS 	12.622,73 

Repouse Anual Remunerado 
RS 	8.905.11 0,00% RS RS 

132 satri ri o  
RS 	8.905,11 3.00% RS 	378.83 RS 	4.546.00 

cates 
GRUPOS 

11,33% AS 	1.430,73 RS 	17.158.73 
2.2 TOTAL 

BASE DE CALCULO PERCENTUAL TOTAL NIES TOTAL GtoBAL 
1.3 GRUPO C 0% RS RS 
Aviso Prévio indenizado 

RS 	8.905,11 8$ RS 
ccis s/ Aviso Prévio 

.0 RS 	8.905.11 0% RS RS 
222,1101  no Aviso Pr 	ndenttadc 

RS 	8.905.11 RS RS 
Multa FGTS 

Social 	Aviso Prévio Contribuição 	 s/ RS 	8.905,11 R$ 

Adicional RS 	8.905,11 R$ RS 
I ndenIzação 

GRUPO C 
O% R$ R$ 

2.8 TCrfAL 
RASE De CALCULO pERCENTUAL voTAL (AM TOTAL GLOSAI. 

2-4 GRUPO 0 
do GRUPO A sobre o GRUPOS Incidência RS 	8.905.11 O% RS 

Salário Maternidade Incidência sobre o RS 	8.905 11 RS RS 

RS 

2.5- TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 

 

81,85% R$ 	10335,84 1 
VALOR DA MÃO DE OBRA (1.24 2_5) 

III 	INSUMOS - 
ITENS RI. QUART. PERCENTUAL TOTAL MENSAL TOTAL GLOBAL 

Mime:mação 
1.20% RS 	151 53 RS 	1.818.40 

Ein Uniformes e 
1,90% R$ 	23993 RS 	2.879.13 

TOTAL INSUMOS 
R$ 	391,46 R$ 	4597,55 

TOTAL DO CUSTO DIRETO (INSUMOS + VALOR DA M O DE OBRA) RS 	10.727.90 R5 	128.727,59 

 

IV- SM 
4.1- BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS 

BASE PE 
CALCULO 

PERCENTUAL(%) VALOR (RS) 

Central RS 8.905.11 1,50% RS 189,42 
a) Administração 
191 Administração Local  RS sensos 11.5% R5 145 22 

Financeiro, RS 8905 11 1,50% RS 189,42 
Custos 
Riscos RS 8.925,11 0.00% AS 

 
Seguros 	Garantias COntratuais RS 0,30% RS 37.88 

e 
LucroOperarional 

8.905,11 0,45% R$ 56.83 

Simples Nacional Tributo,- RS 13.905.11 10,15% RS 1.2/31,72 
1 5,00% 

o 	de venda)  8.905,11 RS 631,39 
9.1) GS (Incide sabre 	preço 

IR 	sobre o preço de venda) N2) 	(Incide RS 8. 	, 11 1,50% 1E19,42905  RS 

apreço de venda) ' as 8.905,11 978,83 
5.3) Cofins (Incide sobre 

PIS 	sobre o 	de venda)  g.4) 	(Incide 	preço R$ 8.905,11 0,65% R$ 82,08 

4.2. VALOR DO BDI 
	 15 05% RS 

V - VALOR UNITÁRIO DA NORA (MEDIA) 
	 RS 

	
10.52 

 

1 R$ 	12.627.781 
VI - VALOR MENSAL 

 

1 R8 	152..533,36 1 
VII - VALOR GLOBAL PARA 12M/GES 

eatdeased - diooperaUse de Trabalho da Saúde 

PreJid inp:u ?anal/assa ;lesei*. ri c  ee. edit. ,rderigetite Genes,- ge9undo Oto. sala 32  

eiteda 	CeaguShe - 	 5,G99-52 5, 
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COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

Município de Delmiro Gouveia - AL 

Modalidade de Licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO 

Número i 

014/2018 I 

DECLARAÇÃO 

A COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita 

no CNN sob o ng 19.322.934/0001-78, estabelecida na Praça Presidente Tancredo Neves, 86, Edifício 
Conquista Center, Segundo Piso, Sala 32A e 32B, Centro, Vitoria da Conquista - Ba, CEP: 45000-525, 

tendo como Presidente DAIANE SILVA MOREIRA, portadora da Cédula de Identidade n2  0745369669 

SSP-BA, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o ng 012.920.665-20, 
DECLARA, que optou pela não realização de vistoria nos locais para a prestação dos serviços, 
assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as 

garantias que vinculam nossa proposta ao presente processo licitatório. 

Vitória da Conquista - Ba, 9 de janeiro de 2019 

COO FE-MED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

CNP.1: 19.322.934/0001-78 

Daiane Silva Moreira 

Presidente 

19.322.954/3001-73  

COOEEMED COOPERATIVA DETWAIN DA SAÚDE 
PER, PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 86 :p CENTRO 
EDF. CONQUISTA CENTER • ET PISII • SALA 32A 83213 

r TT 1900426 • VITÓRIA DA CD‘OUISTA • 86_1 

Geia esned - Goopeentiva de Trabalho da Saúde 

Pç. PresideMe Toneredo neves. fi° Be. EdiS. Conquisto Center. segundo pise. Me 32 2 e Slt 

B. Centra. Vitória da Ocsoquidio - SR. OSP: 95.000425. 



Modalidade de Licitação Número 

PREGÃO ELETRÔNICO 014/2018 

larsTREMW-frarEre tíg XENCM" 

Resernruico PC. VEMELHANGA age asa alumiareis ONANE glst/A MOEI 	_ 

17446 	  

O H$4.14j 	Selo 

Ato N 

ORI 1264 
4[111.1.1  

UtentiCld3Cle  
oCst,dadahfira 

e Registro 

Cen, er e 
COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

Município de Delmiro Gouveia - AL 

DECLARAÇÃO 

A COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE, pessoa jurídica de Direito Privado, insulta 

no CNPJ sob o ng 19.322.934/0001-78, estabelecida na Praça Presidente Tancredo Neves, 86, Edifício 
Conquista Center, Segundo Piso, Sala 32A e 32B, Centro, Vitoria da Conquista - Ba, CEP: 45000-525, 

tendo corno Presidente DAIANE SILVA MOREIRA, portadora da Cédula de Identidade n2  0745369669 

SSP-BA, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o n2  012.920.665-20, 

DECLARA, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como 

de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital. 

Vitória da Conquista - Ba, 9 de janeiro de 2019 

COOFEMED - COOPERATIVA DEITRABALHO DA SAÚDE 

CNPJ: 19.322.934/0001-78 

Daiane Silva Moreira 

Presidente 
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Coolemed - Cooperativo de Trabalho do Mude 

Po. Presidente %floreá° Neves. A° 86. Edil. Conquisto Center, segundo piso. saiu 39 iã e 52 

B. Centro. Vitória do Conquiste - BR. CEP: 15.000-505. 
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Município de Delmiro Gouveia - AL  

Modalidade de Licitação Número  

PREGÃO ELETRÔNICO  014/2018 

   

DECLARAÇÃO 

A COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita 
no CNRI sob o ne 19.322.934/0001-78, estabelecida na Praça Presidente Tancredo Neves, 86, Edifício 
Conquista Center, Segundo Piso, Sala 32A e 328 Centro, Vitoria da Conquista - Ba, CEP: 45000-525 
tendo como Presidente DAIANE SILVA MOREIRA, portadora da Cédula de Identidade n2  0745369669 

SSP-BA, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o n2  012.920.665-20, 
DECLARA, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores. 

Vitória da Conquista - Ba, 9 de janeiro de 2019 

COOFEMED - COOPEFtATIVA'frE TRABALHO DA SAÚDE 

tais 	CNN: 19.322334/0001-78 

Daiane Silva Moreira 
tatl . 

m2s,12, 	,MP. st  k.t 

a 	

Presidente 
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IMANE SILVÁMOREIRA 

Coeferned - Cooperativa de Trabalho da Saúde 

P. PteridentA% Taneredo fiem. R° 86. Edii. Conquista Center, segundo piso. Mo 32 R e 32 

B. Centro. Vitória de Conquisto • Be. 08P: 15.000-S2S. 

Iddittiliffit  
ii-~t-Patto;. _~,est~~14.12/37r 

i&j Ciam por SENALLHANOA  at 



Modalidade de Licitação Número 

PREGÃO ELETRÔNICO 014/2018 
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COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

Município de Delmiro Gouveia - AL 

DECLARAÇÃO 

A COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita 

no CNPJ sob o né 19.322.934/0001-78, estabelecida na Praça Presidente Tancredo Neves, 86, Edifício 
Conquista Center, Segundo Piso, Sala 32A e 328, Centro, Vitoria da Conquista - Ba, CEP: 45000-525, 
tendo como Presidente DAIANE SILVA MOREIRA, portadora da Cédula de Identidade né 0745369669 
SSP-BA, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o ne 012.920.665-20, 
DECLARA, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, nem mesmo na condição de aprendiz, nos termos do artigo 70, XXXIII, da 

Constituição. 

Vitória da Conquista - Ba, 9 de janeiro de 2019 

641°° 	sOal 

COOFEMED -COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

CNN: 19.322.934/0001-78 

Daiane Silva Moreira 

Presidente 

Cougerned - C6opeIêiv e Tvabidho dn Saúde 

Pu. Peesidenie Tencrede heves. fl° 86. 8dif. Conquisto Center. segunde piso. min 52 e $2 

S. Centro. 'Mude dg Genunieto - Be. 08P: 45.000-525. 



COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚD 

MODELO DE GESTÃO OPERACIONAL 

OBJETIVO: ATENDER AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°  

014/2018 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA - AL 

OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO 

DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONTINUADOS DE APOIO A MÃO DE OBRA, MÉDICOS 

ESPECIALISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, COM 

EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR 

PREÇO UNITÁRIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA/AL 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), CONFORME 

CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 

NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
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COOFEMED - Cooperativo de Treirorho do Saúde 

Po. Presidente Toneredo Eleves. II° Ob. 2° Piso - Met 52:1 e saio 521. Centro. Vitória do 

Conquiste - B. CEP: 45.000-525 
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1. DA ENTIDADE A COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA BACO 

fundada em 16 de setembro de 2013, registrada em 26.11.2013, conforme CNPJ 

(MF) sob n° 19.322.934/0001-78 e registro na Junta Comercial do Estado da 

Bahia - JUCEB sob NIRE 22940040349, da mesma data de registro, registrada 

na OCEB -Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado da Bahia em 

08.01.2016 conforme registro n° 927, é urna sociedade sem fins lucrativos, de 

direito privado, voltada para o desenvolvimento econômico e social, cultural e 

humano de seus empregados, e consequentemente das comunidades 

abrangentes a sua área de ação. 

Por se tratar de uma sociedade Cooperativa, a COOFEMED tem sua caracterisfica e 

finalidade própria, instituída pelas leis 5764/71 e 12690/2012 e, em função disso, 

baseia-se na sua forma de ação seguintes pilares: 

Adesão livre voluntária; 

Gestão democrática; 

Participação econômica; 

Autonomia e Independência; 

Educação, formação e informação; 

Intercooperação; 

Interesse pela comunidade; 

8 	Preservação dos direitos sécias, do valor social do trabalho e da livre iniciativa; 

Não precarização do trabalho; 
Respeito às decisões de assembleia, observando o disposto na Lei 12690/2012; 

Participação na gestão em todos os níveis de decisão de acordo com o previsto 

em Lei e no Estatuto Social. 

Atuando de acordo com o Art 2° da Lei 12690/2012, a COOFEMED através do seu 

Estatuto Social, obedece ao pressuposto de que os trabalhadores que congregam a 

Cooperativa, atuam em proveito comum, de forma autônoma e autogerida, com o 

1 objetivo de obter melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições 

." gerais de trabalho para seus Associados. 
ri :g iti's 

:2.• Ls 
O ie. 	Suas atividades tiveram Inicio do ano de 2014 tendo em vista sua fundação ter sido 
O  

g g 
st- 	concluída no final de 2013, contava a época com 21 associados constando hoje no 

`2,23 
g 	seu quadro societário 505 (quinhentos e cinco) associados em plena atividade, cujo 

•-• (L' 	
crescimento tem contribuído para o pleno desenvolvimento do seu objetivo social. 

co e .7,gg 
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2. DA NECESSÁRIA QUALIFICAÇÃO 

Denominação Social: COOFEMED- COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

Endereço. Praça Presidente Tancredo Neves, 86- Edifício Conquista Center - 20  Piso - 

Sala 32 A e 32 B — Centro - CEP: 45000-525 Vitória da Conquista - Bahia 

CNPJ:19.322.934/0001-78 

Inscrição Municipal n°523127 

Endereço eletrônico: coofemed@hotmail.com   

Tem como objeto social (Art 2° do Estatuto Social): 

- Atividades de apoio à gestão de saúde: Atividade médica ambulatorial com recursos 
para realização de exames complementares; Atividade média ambulatorial restrita a 
consultas; Atividade odontológica; Atividades de atenção ambulatorial; Atividade de 
atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; 
Atividades de enfermagem; Atividades de fisioterapia; Atividades de profissionais da área 
de saúde; Atividades de profissionais da nutrição; Atividades de psicologia e psicanálise; 
Atividades de atenção à saúde humana; Serviços de assistência social sem alojamento; 

Serviços de vacinação e imunização humana. 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA 

PRESIDENTE: DAIANE SILVA MOREIRA, brasileira, casada, Técnica de Enfermagem, 
portadora do RG n° 0745369669 SSP-BA, e CPF n° 012.920.665-20, residente e 
domiciliada na Avenida Jardim Guanabara, S/N, 5° Avenida lote A, Bloco Pelicano, n°13, 
Apt 001, CEP: 45.026-145, Vitória da Conquista - BA; 

DIRETOR ADMINSTRATIVO FINCANCEIRO - JOSÉ HUMBERTO ALVES PEREIRA 

SOBRINHO, brasileiro, solteiro, Técnico de Enfermagem, portador da Cédula de 

Identidade n°09773082 35 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 033.284.785-31, residente e 

domiciliado na Rua Maximiniano Matos, n° 22, Bairro Alvorada, CEP: n° 45.150-000, 

•rg g 3.3:1 Encruzilhada - BA; 

1.7 
zr.=  • T r4 :.^: DIRETORA TÉCNICA-OPERACIONAL — JEANE MOREIRA CARDOSO PORTELA, 

rié st. E.  brasileira, casada, Assistente Social portadora da Cédula de Identidade ri° 0314765620 
SSP/BA, Inscrita no CPF sob o n° 594.571.125-04, residente e domiciliada na Rua João 
Miguel Loureço, n°440, Bairro Alto Maron, CEP n° 45.005-080, Vitória da Conquista-BA. 

c‘i 
tt• ig: 
5.3:1  

Cii rá n: 
Lri  • fr 	 0003182ED - Oaaperativo de Trabalho da Saúde 

Pç. Presidente Tramada flertes a° 86. r Pise - 	32P e sala 3213. Centre. Vitória da — 

Conquisto - 312. CEP: 15.000-525 
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3.DA GESTÃO OPERACIONAL 

A Cooperativa tem suas atividades desenvolvidas sob as diretrizes do Estatuto Social, 

coordenadas, pelo Conselho de Administração e acompanhamento técnico dos serviços 

prestados, objeto da Cooperativa, pelo Diretor Técnico Operacional, conforme atribuições 

constantes no art 52 do Estatuto Social. 

A COOFEMED - desde a sua constituição, atua no mercado em completa obediência as 

Leis e normativos que regulamentam a sociedade Cooperativa, e especificamente, para 

esse projeto, atuará dentro dos mesmo princípios, obedecendo, no entanto, as exigências 

do Edital referenciado, sendo o aqui estabelecido, levado a Assembleia Geral para 

afirmação do aqui estipulado. 

3.1 - FORMA DE ATUAÇÃO 

Atuará EXCLUSIVAMENTE com seus cooperados nas unidades de serviços designada 

ne .ts: 2.12  .< pela Secretaria de Saúde de Delmiro Gouveia-AL, onde seus cooperados atuarão com 
E, autonomia na execução dos seus serviços profissionais, baseando-se no código de ética 

o z; at 	profissional, próprio de cada atividade. no Estatuto Social da Cooperativa, nas instruções 
o 

:67  'ã administrativas emanadas do Conselho de Administração da Sociedade e na Legislação 
Igt zr: que rege os serviços Cooperativados, em vigor, que fizerem necessárias para o bom 

g desenvolvimento das atividades dos cooperados sem caracterizar contudo subordinação 
Cs4 e- Lá' 
et) E. re. E. 5: entre a Cooperativa e os cooperados. 

o 
CTI= LP. 

" 00011111ED - Cooperativo de Trabalhe da Sonde 
Pç. Presidente Tenerede neves, fio só. E Pise - tale 5211 e sela 3211. Centro. Viictiirt 

Conquiste - 80. CEP: 45.000-525 



3.2 — DA COORDENAÇÃO 

'ter:VICO 
4Cria, 

COOPERATR/A DETRABALHO DA SAÚDE 

A Coordenação dos serviços a serem executados obedecerão aos preceitos 

cooperativistas, gerenciadas pelo Conselho de Administração e e acompanhadas por 

Coordenadores de contrato, para garantir a autonomia e qualidade dos serviços 

prestados pelos seus Associados, obedecendo-se o disposto na Legislação, como segue: 

LEI N°  8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993  

"Art.68. O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração no local da 

obra do serviço para representa-lo na execução do contrato." 

LEI N°12.690 DE 19 DE JULHO DE 2012.  

"Art. 7° A Cooperativa de Trabalho deve garantir aos sócios os seguintes direitos, além 

de outros que a Assembleia Geral venha a instituir: 

I — Retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausência deste, não 

inferiores ao salário mínimo, calculadas de forma proporcional as horas trabalhadas ou às 

atividades desenvolvidas; 

II- Duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e 

quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, por sua natureza, demandar a 

prestação de trabalho por meio de plantões ou escalas, facultada a compensação de 

horários; 

111-Repousa semanal remunerado preferencialmente aos domingos; 

Repouso anual remunerado; 

Retirada para o trabalho noturno superior à do diurno; 

VI-Adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas; 

VII- Seguro de acidente de trabalho. 

ria
•   -. 	,̀. 

O g. 2_ ã g 6°  As atividades identificadas com o objeto social da Cooperativa de Trabalho prevista 
re tr no inciso II do caput do art. 4° desta Lei, quando prestadas fora do estabelecimento da 

=à 123) gf,E,;.g cooperativa deverão ser submetidas a uma coordenação com mandato nunca 

- 	superior a 1 (um) ano ou ao prazo estipulado para a realização dessas atividades, 
co 0  

eleita em reunião especifica pelos sócios que se disponham a realiza-las em que serão 
an tv. 
CSD 
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coorEmED - Cooperativo de Trabalho da Saúde 

Pç. Piresidente Taeetede fievet. ti° 66. 22  Piso • sele Ne e sela 59B. Cenho. V1t6sie de 

Cenquiete - Bfl. CEP: 45.000-515 
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COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

expostos os requisitos para sua consecução, os valores contratados e 

pecuniária de cada sócio participe."(grifos nossos) 

"Art.10 - A Cooperativa de Trabalho poderá adotar por objeto social qualquer gênero se 

serviço, operação ou atividade, desde que previsto em seu Estatuto Social 

§ 40  Para o cumprimento dos seus objetivos sociais, os Sócios poderá exercer qualquer 

atividade da Cooperativa, conforme deliberado em Assembleia Geral. 

Sempre atuando de acordo com o Artigo acima elencados, do contrato objeto do Edital, 

atuará nos 12(doze) meses estabelecidos, elegendo em reunião específica dos Sócios, 

sem fugir dos rigores das Leis". 

Os Coordenadores serão o elo de ligação entre a Cooperativa e os cooperados e entre a 

Cooperativa e a Administração da Secretaria de Saúde do Município de Delmiro Gouveia-

AL responsável pela fiscalização dos serviços, descaracterizando assim, qualquer 

relação direta entre a Administração da Secretaria de Saúde do Município de Delmiro 

Gouveia-AL e os Cooperados da COOFEMED, obedecendo-se ao disposto na Lei 

12.690/2012. 
Os demais procedimentos administrativo entre a COOFEMED e os Cooperados, 

incorrerão como de praxe de acordo com as normas administravas já estabelecidas, cuja 

metodologia prima pelo bom desenvolvimento e relacionamento entre a COOFEMED e 

os Cooperados, estando a COOFEMED sempre buscando zelar pelo bem estar 

econômico e social dos Cooperados. 

OLOAr-a- 	.2(21._  

DAIANE Sit(fA MOREIRA 

PRESIDENTE 

r- 1.9.322.954/0001-78 
COOFEIED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 
PÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 88 iCENTRO 
EDF. CONQUISTA CENTER• 2° PISO.SALA 32AaMi 

i_CEP 45010-525 • VITORIA DA CONQUISTA • EIA_I 

    

COMERIED - Cooperativa de Trabalho da Saúde 

Pç. Presidente Tencredo neves. ti` 86. 22  Pise - rola 592 e MO NB. Cenho. ViUtic. 

Conquista - N80 CEP: 13.000-525 



09/01/2019 	 Detalhamenk ) Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidõneas e Susp 	- CEIS - Podai da transparência 

FILTROS APLICADOS: 

CPF 1 ci9PJ: 01292066520 

Data da consulta: 09/01/2019 18:29:07 

Data da última atualização:09/01/2019 10:00:07 

_ 

DETALHAR 	 tRII/CPF DO SANCIONADO 	NOME DO SANCIONADO 	HF DO SANCIONADO 	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCHINADORA TIPO DA SANÇÃO 	 DATA DE PUBLICA& DA SANÇÃO 

Nenhum registro encontrado 
• 

4,4.<  -n 

• 

'952Cepteng%2Cnome%2CufSancionado 2 .. 
zo 0  

Nts://www.portaltransperencia.gov  - '1 nesiceis?paginacaoSimplesêtrue&lemanhoPagina=&offsetêttd caoOrdenacao=asc&colunasSelecionadasêfinkDetall! 



09/01/2019 	 Detalhamento 	Sanções Moerdes - Cadastro de Empresas Inidâneas e Suspe s - CEIS - Portal da transparência 

FILTROS APLICADOS: 

CPF / cNPJ: 19322934000178 

Data da consulta: 09/01/201918:22:44 

Data da última atualização: 09/011201910:00:07 

DESALMA 	 CIIPMCPF DO SANCIONADO 	NOME 00 SANCIONADO 	DE DO SANCIONADO 	óRGÃO/ENTIDADE SANCIONADDRA TIPO DA SANÇÃO 	 DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO 

Nenhum registro encontrado 

htsminmawnortamansoarencia.pov.basancoes/ceis?paginacaoSimples=truesSlamanhoPagine=&offsetnadirecaoOrdenacamnsc&colunesSelecianadas=finkDetalhamento%2CcpliMMWenome%2CutSancionad0 



09101 /2019 
Cadastro de Empresas InIclônias e aspensas 

 

CADASTRO DE EMPRESAS INIDÕNEAS E SUSPENSAS 
CONTRDLADORIA GERA: DO ESTADO 

rioc 
Fls. l`t. 

Sanções Ativas 
	 a PDF Itsantoeptsancao_pda) 	A•I (Easttsancoessarrentes0 

01292056520 

10 	• 

	

Órgão 	Origem da 

Dados da Empresa 
	 Dados da Sanção 

	 Sancionado:. 	Inferiu/Geo 

TIPO DE 
SANÇÃO 

(Declaração 
de 	

DATA 

Inidoneidade, 	
FINAL 

NOME 	 suspensão ou 	
OU 

/ 	 Impedimento 	
PRAZO 	NOME 00 

Razão 	 de licitar/ 	DISPOSITIVO 	DATA 	DA 	ÓRGÃO! 

CNPJACPF 1? 	social 11 	UF 11 	contratar) 17 	LEGAL 	11 	INICIAL IS 	PUNIÇÃO II 	ENTIDADE lt 	PONTE*  11 

Nenhum registro encontrado. 

(filtrado de 42 registres totais) 
	

Anterior 	Pniximo 

Cadastro de Empresas Inidõneas e Suspensas 
Conholadoda Geral do Estado 

(82) 3315-3630 
gabinetetIzge.atgovilor 

Rua Barão de Penedo -1137 
Centro - CEP 5709D-340 
Edf. BerGo de Penedo, 14' Andar. 
Macela - Alagoas 

Governo do Estado de Alagoas aD .2016 

1h 

httpliceis.ege.algov.bri 



09/01/2019 	
Cadastro de Empresas Inicial-lias e Suspensos 

CADASTRO DE EMPRESAS INIDONEAS E SUSPENSAS 
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 

vsnn 

Sanções Ativas 
	 OPOF VsanoSes/sancao_pdf/) 	API depl/sencoesdardrente59 

COOFEMED 
10 	w 	 _ 

Origem da 

Dados de Empresa 	 Dados da SersçAo 	 sandeu/14ot 	Inflamação 

TIPO DE 
SANÇÃO 

(Declaração 
de 	 DATA 

InIdonsidade, 	 FINAL 

NOME 	 Suspensão ou 	 oU 

/ 	 Impedimento 	 PRAZO 	NOME DO 

Una 	 de licitar! 	DISPOSITIVO 	DATA 	DA 	állents / 

1f 	alleptcpp .1g 	Social 11 	UF II 	contratar) ir 	LEGAL 	n 	INICIAL tt 	PUNIÇÃO 11 	ENTIDADE 11 	FONTE.  li 

Nenhum registro encontrado. 

Ifiltrado de 42 registros totais) 

Cadastro de Empresas Inidbneas e Suspensas 

Controladoria Geral do Estado 

UM 3315-3630 
gabinete@cgtal.gov.br  

Rua Barão de Penedo - IR? 
Centro - CEP 57090-340 
Ed./. Gere° de Penedo, 14.  Andar. 

Maceió -Alagoas 

Anterior Próximo 

 

Governo do Estada de Alagoas (6) -2016 

 

1/1 

htto://ceis.cge.al.gov.br/ 



09/01/2019 
Cadastro de Empresas Inidânias e Suspensas 

CADASTRO DE EMPRESAS INIDÕNEAS E SUSPENSAS 

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 

 

fit Vsys1 

Sanções Ativas 
	 OPOF(MancoesMancarLpdr4 j á API eapesancoes_oarrentes/1  

_ 
19.322.934/0001-78  

Dados da Empresa 
°aram da Sanção 

Órgão 	Origem de 

Sencionader 	InEerMação 

TIPO DE 
SANÇÃO 

(Declaração 
de 	

DATA 

Inidoneldade, 	
FINAL 

NOME 	 Suspensão eu
OU  

	

/ 	 Impedimento 	
PRAZO 	NOME DD 

Razão 	
de licitar! 	DISPOSIETVO 	DATA 	 DA 	 ÓRGÃO 1 

1? 	CNIIMCPF It 	Social ll 	UF G' 	contratar) 11 	LEGAL 	11 	INICIAL 1.1 	PUNIÇÃO 11 	ENTIDADE II 	FONTE*  Si 

Nenhum registro encontrado. 

	

(filtrado de 42 registros totais) 
	

Anterior 	PrÓXITO 

Cadastro de Empresas Inicffineas e Suspensas 

COntroladoria Geral da Escada 

(82) 33154630 
gablnete@cge.algov.br  

Mia Barão de Penedo-167  

Centro CEP 57090-340  

MIL Barão de Penedo, 1M Andar. 

Macela -Magoas 

Governo do Estado de Alagoas -2016 

1/1 

http://ceis.cge.al.gov.bd  



Improbidade Administrativa e inelegibrn 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (08/0112019 às 16:31) não consta registro no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao 

CNPJ n° 19.322.934/0001-78. 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço h // 
	.cn us br 

através do número de controle: 5C34.EC8A.8C40.5298  

Gerado em: 08/0112019 as 16:31:38 
	 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

	 Pâgina 1/1 



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - 

Proc 

Certidão Negativa 
	 ols„7" 3 

Certifico que nesta data (08101/2019 às 16:33) não consta registro no Cadastro 

Nacional de Condenações Chieis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao 

CPF n°012.920.66520. 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: htto://www.cni.ius.br 
 

através do número de controle: 5C34.ECDC.2CDD.4380  

Gerado em.  08/01/2019 as 16:33:00 
	 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

	 Pegina 111 



4 FL N° 
2 

N 

As.  „,2  
--•••• 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

INABILITADOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: DA1ANE SILVA MOREIRA 

CPF: 012.920.665-20 

O Tribunal de Contas da União CER1DrICA que, na presente data, o(a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação 
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da 
administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do 

art. 60 da Lei if 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 

notificados do teor dos acórdãos condenatódos, aqueles cujas 
condenações tenham tido 

seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas 

em razão de interposição 
de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 16:3538 do dia 08/01/2019, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

A veracidade das inRrmações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 

://contas cu. ov.br/ords/V  =1NABILITADO:VERIFICA 

Código de controle da certidão: PMXT080119163558  

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES NIDÔNEOS 

Nome completo: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

CPF/CNRI: 19.322.934/0001-78 

O Tribunal de Contas da União CERL 	
WICA que, na presente data, o (a) requerente 

acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidõneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, 
nos termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido 
seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas 
em razão de interposição de recurso com etito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 16:1959 do dia 08/01/2019, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no skio 

h 	://contas c 	v br/ords/P =1NIDONEO:VERIFIC A 

Código de controle da certidão: UOVL080119161959 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDONEOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: DAIANE SILVA MOREIRA 

CPF/CNRI: 012.920.665-20  

O Tribunal de Contas da União CER 	
MICA que, na presente data, o (a) requerente 

acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidõneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, 
nos termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido 
seu prazo de vigência expirado, bem COMO aqueles cujas apreciações estejam suspensas 
em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 162121 do dia 08/01/2019, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio 

h si/contas.tcu ov.br/ords/f?  =INIDONEO:VERIFICA 

Código de controle da certidão: G430080119162121 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



1TAÇÃO 
iDICA JU 

Coo 
IA DE TRABALHO DA SAÚDE 	

(3 EL N° 

Proc. N' 

Es. 

Cooferned - Cooperothut de trabalho do Saúde 

Po. Presidente Tonciedo Piens. no 86. Edif. Conquisto Gente'. segundo piso. solo 32 A e 32 B. Gentio. Viiúclo 

Conquisto -1111. CEP: 45.000325. 



VÁLUAEM TODO 

07.453.696-69 -07-2012 

DA/ANE SILVA MOREIRA 

EDIVALDO PI4ME/R0 SILVA 

EUNILQE LIMA SILVA 

VITORIA DA CONQUISTA 96 	17-01-1982 

ot ITAMBÉ BA DS 
SEDE LV 16 EL 134 'RT 018071 
012.920.665-20 

Au-44a "2c-t-'9  0(2_3/40g1~4.:6-6 

REC. N' 

G Clral*,...,KIAZEVE94548§3 vo,B,P2210,Rraiy=tmmtesrar 

r-r-t5.---;rrtrauient.tirstamOrwirai- 	: - '111 
1/41initil'infise4Ilelvdmi sinete)* 

C.5c1 Mterifidae.::,71$96.-50518d811126027d4íDeW:15113512018 08:34.9 

11, 

69991666.4MBÉMatStámudiimmiptomm-R1 



16/05/2018 	 https://autdigitalazevedobastos.notbdhome/comprovante/70951505180818250276_  

I Pmc. N' 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
ESTADO DA PARAÍBA 	 1%. J22,:i 

FUNDADO EM 1888 
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 

JOÃO PESSOA 

Epitâcio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 32445484 

http://~v_azevedobastos.not.br 
E-mail: carlorio@ezevedobastos.notár  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Validar Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos. Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paralba. em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direita que, o documento em anexo Identificado individualmente em cada Código de Autenticaçáo Digkall ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentee. 

JECIARO ainda que, para garantir transparência e segurança juddica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba. a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos Os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Bdrajudidal contêm um código único (por exemplo: Selo Digital: A2CI2345-
X1X2) e dessa forma cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. endereço http://corregedorialjpb.jusIdselo-digltaV  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE 
TRABALHO DA SAUDE tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da 
empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 18105/2018 09:26:53 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.notbr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesso o sita https://autdigitatazevadobastos.nothr  e informe o Código de Consulte desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 983891 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site ate 15/0512019 08:43:35 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 70951505180818260278-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.40662002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n°13.105/2015. Lei 
Estadual tf 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.13212013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referida é verdade, dou fe. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bC05bed932257d095eC5193d2f0a81adO7aect2135a61603b035edieefc800bOdcd1)87e1115ccOadDa719c730af5354d7  
142c1e3a01d0d4ce1c284976239b1da612758 

S.a 
Preeivralacre cie RAMIS 

Cria Mo 
~ima Pmsetriii11,22,12. 

Cela itnipeerer2Cal. 

  

https://autdigitalszevedobastos.notbr/home/comprovante/70951505180818260276 
	 VI 



O AZETEDO 	r'ne~"'''''''-"'"'"" ,  ....,,,.. t  ,.. _ 	___ ,_.,...,..... 	-_-_,,....,..,, 
- Autenficaneo Digital 	 ,- 

b- „,„,n,...,,,22Ineen~a~m~nista.tact re swam 	t.,  
em:uri:man O reswee e m-_,:x  

Coa:Autenticação 7095070318n83324136224: nata 07/052018 O8:44n 

-- f.• selo ninci de FISSIMACMPONOcici n'AG020611-2.1.5.  
W01'70101 dra Ata R5,1.73 	 . 

c'nbtonfirint dados elo ato em: hUastisewdiguoi.tipejug.b 

I

Pita N" 

-IS. 2 

_ 
Ia 

ATA DA ASSEAUILWA GERAL GE 
CosrmnçAo ma 1:9SilaLUDESAIlia i

'•  • -5 

REALIZADA Eb116 DESETEMBRO DE 2013. ----.-

Ara 16 dias de ora de ~hm da ano 21113, ,te 14:00 ha&n ern traira da Corar:lua, Uca& da 

Balda- na Rua lo3o Miguel Lourenço, rd 440 - Urre: Alto Mann CEP .45.305080. retrai-ames 
eme a preparai dr onostintimm unts sociedade conamaraa Ims Ferral' dc lenolcOlo vncenin- cs 

&matinas pessoas: lrackelle Sanas Pacs, brasileira rateira Riftficn 	cida em 73/11/1303. 

podadora de RG tob o as 06112577e03/ SSP-RA e CPP 
ob 1115.431.595-83, raidente e donrailiada 

na Rua 01. asa fl.Bairro: Inume 1, Cep 45.629:ral cidade de uniria da Count:Umas Mar1o3 

Silva Santos. tanalkera soneira. Enfermeira muras em 11109j1684. peradera 
do na seb o rei 

El 1e19ta9s/S2P-12A, CPF rd 370.653.116-54, residente a demraliado r-a Avennlaanel de Recurvo. 
Rklaciaa lancnCirac. O 01 acvldenciCIVini nade. Quadra 5. Geme Rs peito Saara Cem 4S.ø7 150. 
vitória De Conquisto-Fru Mann Com blarera, brasileira ubera Entra

-doira, medra orn 

2003/19fl penetrara do RG sob a rd 1132911591/35P-BA. CPF os 0011-179.663.23, residente e 

domiciliara na Roa E. Quadra G. Casa 13. trotada de 3ra Quarer. Panca'
,  Cnndein CEP - 45329-

0110, bilátia de Craquista -Re.; Alara Olheira addWrled bracilannAnnara, antennaira. ~da 

em 30/02/13213. prireedeni de RG sob o 0 17.6072566955P-SA e CPF us 011511.0
75-S7,  

residerra e domidnada na Rue 16 de lubub rd 62, Urra: Censo. 
Coe. 45,Tr0-000. MalintInlePu 

Bar surrann Marra Andrade Minada, brasileira solteira atenrara nascida em 29/111
1995. 

paradora do RG sob o es 0073210367.1551.116 e CPD es On170335-69 retirante e ~trata 

na RUII 
PedtPe Votais:nina Oliveira, ne 204. Wide Freta COdeeddidb menden-3nm traiam 

Candente Cp; 45028342. %trata da Languira-Pu Queral Mill~ santos Paes
, 3...133raill.  

Murando. Isciftnagt nasdna inn 2.5inni Infa porodua de R.G sob o rd 0.3875744
42/5-55P.Ms  

CPF rd 006.760566-36, residente e donliranda na Rus 07, Casa 21, Dedete tnecimp Leen; 
115-07.9. 

330, Vrarla Do Conquisto-Ha: Mudes santas Paes. brasileira. sultelm. Pstaldnits. 
;rateei ern 

02/119/1377, (torrado-
o do UI subo nb1362530756/53P-BA e CPF na g7a616.13113.1)4. resinam° C 

donuciliado na Rua 01. Casa 7.1 ratona 1 Cem 45catr
•  ne. Vratie Da ConrateteBuDie6. o Prralsk 

SoareStepes, brallaler.solterat Fandaranien nascido em 23/05/1936. podador do Itli ate O 
lAG13253.3213(55P-MG e CPF ns 07%378326.21, reSidente c raracilinde na Una Pedro Ferra, na 
17. Bairro: Centro. Cul 45350-000. Eranállualarau Camila Marna% manda, brainein. 

sniteird. Assisunte Secird, elucido em 15/31/1439. paradora do RG sob c. 
nb 12567649-33/35P- 

GA- E CPF nt 043.152.395-47. residente r daandltada na Ova arando Alue et 01. Bairro: 

-- 	
ealtintin. Ciso: 45a50•00e, Encruziilwit.Ba.; Anardita Remes Cosm. brosilela selreires Tardo 
de Enfermegent ourasele 13/11/1daddaltddeadd dd sub o rd 0640045232/55P-134.6 

ar nr 

acri.622323-05, ruidoso e damitillada et rixa Melro Alves Gira ne 16. Urro; Senta 
alm. Cel 

45.160-000, Feerratilman-Rao lera Hambeeto Alves Pereira Sobrara; nrn5fininc. COIWirc 

TéralCo d. 
Enfermagem, ~to em 39/04/1904 narrador do RG-mb a ne 097730323-5/Sallrart e 

CP Ou 033.264.73541, reslrarde e domiciliara na Fen ~areara 3Lators 
nb n. &cirro: 

~Orada. Can: 46.150,000. 2ranallbadit-Wal Marin Mote Almeida Uma &asneira, sofrera 
Técnica de Ettrameageat agoniara 20/11/1990. e1Madllei do itG sebo 0 1.2égiow?s/S5p-RA t 
CPF rd 019.561513533. realdeare e dant:irado na Roa 0, rd 71 - Povoada de Via Bani; CCP: 

45,1SO-0110, Eranunbacta-Bar. Elaine Eliseo 
Culatra& brasileira ~Ire Térans dr 

Enfermagem, nascida em 17/01/1q70. podadora do RG sob e re 61-9326677)5SP41G e CPF rd 
043249.326-33,ralderrto e damicndo na Prata dlo lalloaleterel. rd 256, Babem Rara Cep 
360316030, otirlaé-MG4 Amaro ~os mão trwiteiro, raseditternen de egannasom. nusida 

4 12/S2143A e CPF na 032.131033571.residente 

'31 06 0-2/19.33. portado do Pra sob e 
te 

'tr•I'N/ 	
át‘ a C;) 



son irecl 

elre 
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I  
 

A 	 unam 	5 
15, 	mlowaa5—a-a•--,2t:ra.au.a55.5-5:5-25Luaa,  

----. 	AutergicaçaiiDtWEar 
616611,66666511.3471116V 6.  41 W611WF66166661 6,661111 

6 L[lE66111 7161911 166•6661•666666666.:Wies .. 	.. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	
0 	I 

ESTADO DA PARAISA 	 — 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 	 .'",  
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA 
-DE 

JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Beiro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://vmw.azevedobastos.not.br  
E-mail: carterio@azevedobastos.notbr  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos. Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Parelha, em virtude de Lei, 

etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado Individualmente em cada 
Código de Autenticação Digital' ou na 

referida sequência, tal autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 

Estado da Parelha. a Corregedoria Geral 
de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003(2014, determinando a inserção de um código em todos os 

atos notodals e registrais. assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contêm um código único (por exemplo: 
Selo Digital: ABC12345-

XI)C2) 
e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanta for necessário 

através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedodadjobjus.br/selo
-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE 
TRABALHO DA SAUDE tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 

apresentado a este Cartório. 
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 09/03/2018 09:00:41 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°. 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevedo Bastos. poderá ser solicitado diretamente a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE eu ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autenticaCazevedobastosnotbr 

Para Informações mais detalhadas deste ato, acosse o site https://auldigitaLezevedobastos.notbr 
 e Informe a Código de Consulte desta 

Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 928788 

A consulta desta Declaração estará disponlvel em nosso slte até 07/03/201910:03:
34  (hora local). 

'C6digo de Autenticação Digital: 70950703180833240622-1 a 709507031808332
40822-5  

'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/20
15, Lei 

Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10 132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

Medisia isteLl  roa  102~2,1 
0.2z usem ao Moi 	iiinral 

Forisfacitia da ~Ira 

https://autdIgitalazevedobastos.notbdhome/comprovante/70950703180833240622  
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Sanara 31 de deatntbro do cedam. 

CAPIEtte 

An. 22 - Art. 24 -A COOF5tKED tem pos atasSive a prestai& as eeliiÇOS nosÇrçÇS  

ee astacte. em ~dôo na tornado& taravas dolornscimento de mão de obra espeaMnada. 
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11 	raivisratis de adiaterepa: C  fe'  OQ  pfrto  t.P 
~latada de Tema CPUPPOSILP 

mi 	~de do Forteaudioluirad 

trt, 
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&detenta ordadol do atoem hdpsi/seladmitallipbnali 't, 

/mete 
n) 	Se 	 te Me Ecoai sem Aramem: 

o 	AMd&dE de P ¶sSnÍs da área de sati. 

Parkoreed único A COOPEIBTO aluara n-gm ataz.nrni 

qegicsa ou queizt e raia Visai* torta.torta. 

GAPhttL0 115 

DOS COOPERANTES 

ci ADMISSÃO, DEVERES, DIRE)20S E RESPONSABILIDADES 

AO- P - r1/44a110  aaçddidr-aff â anneerease. /alvo se Nanar Impassielldsda 

italitra cie munindo de itervidsts., queNnue-  prodkadaneel antentemint na Se deettinedl 
e aridade obletz d entidade e preenchem as pracraquagoe degredas no Regenere,  Miemo, 

n' preit~s os intim" da eigeliesada nem Oddl ides deDdS 

Patigndo tinias - O mareie de cemsertreee oito toá lente quanta ao rneenro, 

mas nas poderá tes &aedo-  120 (vede) tasscoge laicas 

N. A 	O d Paga .ço4sr-tO ootreuadO pmenehete, 
 a Paha de Maideutu, com; 

essin~a dotee da mais duas Matemuitas,  bem oramo a ~ara* de- meg NOW 

livremente inn treattnitirdee =dorme =mas iterWsntet 	
Rergitmend ;done da 

Cooperativa. 
BI° - Case a ~aia sep mamara de atam COCr-,rdiJtid, aWerd apresentai 

cdrta do rerefàfIdele per ene tepedido 
O Intensidade devera eancenbe. can% aprogenArnenTe umnittdd adaidd 

0150P" Mulo't 	
titia sag früngtfrada Pele waPerative ou outra e:156de; 

§3° • Ceinensleg o Wren, oCeassem de Meti!~ smansare a prometa de 
atoada e, sedar o cese a definira devendo eneld inteSD aubscreger quotas-Pedes 

do cL nes almadnate entre  , e ~lerO nvrci 

ft
,te - furnistn40 dar) quatarmartes do Captei Sacia o aseinotore no Iam de 

matricida tarneltenaream e sue aniserita na cometalgo 

AN. 	- Poderio 
Ingressar as cense exttapdcinalmenret peemos jundmat 

que ~pile as eondipties aseMatargdas ros'e capnán, 

?afagado &doe - A reddeflerfinde d 
persimi juridlw jaitcy t =acenem go fará 

par TIWId de 
nesses iodara endesiatenante daalemada, mediante 

unte:mero e eperScu que, 

net ~e em COO Nele& Meie ele um repnmentaMe. Idele~ os pedale* 
da cada um. 

As r- CtegiOdo a tom dispeis a ag. 42. o croperante atletÉge todos de drenas e 

ginatra todo; os deeemeantletten da IP, deste meado, do atinge de teca, setouver. e 

das da-iberas!~ tonada pela amo-ativa 

Art T**- SIO arenas dg coopm erao 
al pendem dae Assembleias Ge" IwjIndQ e vOlanda os. ~X e que 

rf 

	MD 

forcai trata 	 r R; 1" 

1") 

ir~cdt  
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"""1"doirtira ardor,' do abem: littprAseuxlittgfflplaitalt 

b) propor ao Consaino da Mininistseção as Canana retal ou SS Annan-

Gema medidas da iritt-~e gd3 sinpesatbra, 

ci sondar o desfigamento da =Operativa QuaMo lhe mover, 

d) ttnalar tetannações caare nus danai otil Miai': 
e} sondar lelodnars sente en athillease4 cacianativa o a pada da 

data de 

pablicaflo do OU de vanvocaMha da Assembleia Gorai Oraste, comutar os 
ilidas e peças da Balança Geral, Mia dorme estar à dasposhçks da toostetente ao 

sede da teopesadva 
- A f.sn de sarem smessams pen ~unias Getst. as ~onlas 

das 

coapenman,  adenda em le Mate atoo. dentéis em aptetten~ Cansallai de 
Adennatraipla orn S aracedênen minhas ca um meti e denstar cs respenvia edital de 

con~ 
%Zn - As piedadessulactites that. pela mansa 1/5 dc

z. ocoperasinc, anta 

densatainnente ~Mn pen Camelino Menionbnac é Assembién Osni e• tad s' 
senda poderia Lar apresentadas &tenra . paca ceopectran proponentes. 

41 
;PÁ?' 

Art. - Sato danares doi ancaracte: 
a) subscrever e interditas n ma-

tas-Panes do tomai noa [armes dane annum a 

anates cem as lana ch" CiaMpti e ~MU ogefacitMiS A:22 lOnlet 

cataUlactite: 

gatraprir COM na 
dnoie da ha, intatas' e. m lanam, ao codige do Uca, 

bom ema esapedef as mangas tarand pele Coratillso Admlinstapito e as 

anises/4~ datiPscatinnlas Gera 
~anu panturnmenia naus meorcznassis com a cadatmara deram as- quaa 

o da pasteipse 
alintrante do sua~ sedentas e empresanai, 

regam man a asopendiva no onat»et accitérnices ova montam ma 

linandade, 
el prestas á cooperativa natmeçain solacionadas manss ansdaess 

qUe fhe 

filnibffiltn LM ~ia: 

h COLMA' 

 

as per~ do ~cies°. quando MiliVet 
praposchnalments és aPelé~ 

saia nandu com a thse~, ntc renda de Psone alo for tuliciente pesa 

nest&tcsoopeselass esclancantectat man as 
ialta antidadea,  

b) lema se cantswanenla do Conselho de aia, se Nanes, ou ao 
C.3~ de 

AdmInistemilo ema Canselho Final e &Sn de qualquer Inagnandade 41.M 

iate*, 
sanhaaí& o nalatun e, as nomes. da ~cai elia, 

nLat min património 	e nasal  

Art. 51
°- O coopernla rasar:~ subsdoratnente pene sommaramos da 

eamerativa gen o Word° capinai Por &e aunara e o montante das perdas que Ma nanes 

Ança - As (Migastes dm cooperantes. landrics, conttaislas ase a socos-sana 
ae ~nas de sue respattactando como inopecente em fase a esteiras. anais* ais 
Madeira meemeireado, porém Amas uni nA0 dã dlis da abalsa ds ansesta 

Parkdrido único - Os !herdem, 
 do cooperante fannito Ins &sebo ao canil& 

sanarnandis e ~ais andina ~entes ao 
-de a/Jur, aaseaditasidesseébes &feto de 

Ingratas° na naparadva. c \kt_C" 

7110t.  
fts. t. 
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is) onmussAo. ELIMINAÇÃO E EXCLUSÃO 

‘030cut0 ck,c2rN  

4.3  
FL Nain,‘ 

I Proc. 

Art. /1 - A ~Mo do ~ardil. e dar-saM a Rau pedido tagratiressta &MOO ad 

Conselho da Admhakd O6f40101V". 0 não poderá ser nrcodo. 

Art_ 12- A eillmlnagga Co =para ema sara realizada em virmde de mgagralo de 
Si, do ialetbje de Seca ou deste estatuto, sei* leita pelo Couaelho de Administrada°. aptos 
dum adverténdes por soergo ou, se houver código da &Oca, cardorme Regimento Inteme do 

Consagro do Étada com:sega 

gr -O Centelhodo AdMINSL-dçào pOCUs-O ~Mar o eNni.tants que: 

a) manter queleu•sr ~dada que conflito ores as objetares Zecioie do cooperatera 

tol deixar do cumpra ebeigemSes par ela earrimiadas na coadensUira; 

r.) dtfiar  de restar. cern 9 coopmattra. as marimbes que minstOitem orou Onbliva 

§2* • CÔO& auttaileo da derisao met rornerida ao ~vante. por procestor Mac 
iaOrnprove as datas da renome e de recebam-4o 

53° • O esoperarele perdera dartro do tand de 33 (rinta) Ma_ a c-oftUle da data do 
readAriettla 611 rrotMenold ~por recinto. W-30 tara efeito aumentava ISIdé• a primeira 

AssemNike Geral, caso o Regimante 	Corraerhe de Ético ritro derre outros 

procaderientea. 

Art. 13 -A rem!. rt5in  dO ~Santo 651W la 

al OCO dlICate#10 a persoamodlot 

tipo: morte da patada firilmt 

e) per incapecklade c nko suprida. 
d) par debrucei Etendm coa reoutitofr estou:Mico de narciso ou perrnari4nda na 

"o— 

Art. 14 O iro de Toms:age do cooperante. rtn monos cM Mama d do antro 

anterior mtrào otativados per ~tão do Cordato de Acindottragão mediania termo 
firmado pele Prcalderda dmsanentd der met/laia, em ce ~Me nus o dotera~ e 
remaste da conerntatao w aeraest-eo. no prazo do3C (uinta) dia por trocam qUe 

comprove as datas de romena e rambenerso_ 

AM 15 • Em qualmier caso de demissão, Oilituano OU OXCluna G cOepeslulta só 

lerá aketaià festeira de capdal que antegraitimu. devidamente corngide das sobrn e de 

outroacnidkos mia lhe Mame sela mestrados, não Me ~do milita,  mero dado 

- A restrar450 d suo Unta este artigo somente poderà ser coagida depois ria 
apraVala. pela Assaribtrila Garai o Etilanço las ~Moa em atua o catgammtle tralha sido 

desligadot ~MS,  

§r - O car4eino 1:m Admiras-4r~ de coupemined patota determinai que a 
reaLIMMio detrai ~EM a eia feita em ala 10 (der.) parcetot a pada do easmicio Ign110,41"0 
ara +Vale MOO( Se cg.93 £.0 dt•U b 

§ 	- Na C2s.„, de mede do moderaram o edito* MI qUa Ma a parágrafo 

antera Sant Metuada doe herdarem legais em uma se parwla. mediante a apreeett~ dQ 

~iço formal ds partilha ou ratara Mdletal 

4C.20- 

7 31  
4Lrti  

r1r_ 
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§ 4° • Ordepenum 	amam quanestra a sem de orne só vez 
avbecrevddis 	pretstaçoe.s pecences. Lj.dt,aodunternen e <333-3333, ou per mele de 
conedadee. 

§ 	- Pato aleito de integram* de quantas ou da aumento de tate 
wast peden a cooperativa Meter bera ato movamente e apeo homolegand de 
Mamaste Gera 

§ 	- Para aedo da duma) d nsvas temperantes ou mim subscmdea 
33353!Weld Geral atualizara anualmente, cem a anona de 241 Mns dna 303 
~ardes prema com frnit3 El S. o ‘Slar d puna-pane. 3011543313 ~ma ‘11  
~no de Acaletatmeo. respetacsas trates da deavadara da moeda ntelleades 
pm ate Ma do Governe. 

§ 	- N,s mas ~dom de contas me 04 coutarantea, 3 3003333=3(3 1:4324 
nclift fllo&fl 3.333.35daa ã mn2tallora de quotmerules do capeai 

§ a° - A ~neva attainaimes do até 12% Mexe per cento) nu anu. duo no 
canoa addre a Mn Inleggadada de aspa se Mus can 

Au 21 - O ~are de ourummen de eared wund aav mano tua 
~t pai mana de ate zendrab, and =Lati de acorde mel 2L3 mal* 
comatemeratt na ammettive, nla onlea ser intertot a dez quada-pann ou dam a 
I/3 Iam teço) do total 5312SC3/3  

§ 1° e C33330 	preporeenatdede man a marno e a mima de 
UGLP2-3/403 raiado mem sego. bem cama as firmes e os praxne 	sus 

Inteestaratno, tarki catenekne pela Asuman Geral, em base em nemotção da 
Comam de Manava que, ara Ma toam 

oa Mas de ama da empenam 

la) as conotaram Ma cerda a teçmn trealemada, 

o) a nassa:Ia do deo/1d pran4m~to e 933 

§21  - Emento ~Ta no cacadas de amua° do commazt pesam 
ma admissã& atino mi reate de sua annemea. respeltsdes cm arrede 

estatelockfm no Caput deste comi, 

cAMTM.0 
pA ASSEMBLEIA,  dgrata 

a) DEFINIÇÃO E FUNCIONA/0We 

Net 22 - A ~Ma Gemi dm Coopera-Ma. Ovada ou Meadránkla. 60 
MEM amena° da eamentia, Mbeastna /mear todo e etnnuer afeto de Inerme. da 
~Me Suas dalesormóda arcam a Mos, ainda pue ausentes ou ~anta 

Art. 22 - A Artsemblda Geral anã hataluermarde cearam e apice pelo 
Praddente. 

§ 1° Poderá tombara saç Anna pele Una* Elsa se mamem rama 
mares e manes sots emen. does Mação Mo aterrada_ PDC 1/5 len Mann 	-I 
emperanne em pleno gorada mus direitos sonals. 

fol)  
r-Nit pdstà voa r13 Amena% Ga a deeperante ctue. , 

s.) tenha Mo admitido %Ma a alavomein: 011  

'i4 •;X 
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ocentO cio 

c‘°  

Proc. N; 	 ~~	.f 

AS. - - - — 

,Z2.13  \ 
r.  A 1  

a) infang e ~Med dispus/ao do Armo. r caba estamo 

Ari- 24 - Ent acalque, das rap3lese5, remedas no arear/ anterior. es Assemtfelas 
Ganam urdo donvocedas com antecedenris Mama de 10 (den) dee Mas, com o horto 
dtdirádo pa-a as els ormiodsrdes. ramo de urra bera e menta entre ela 

M. 25 -G fittrUM Pra instaiaçâo £19 Amánatee Gisat ft o teguinte. 

a} 2/3 /doa Is) do Mmero de Caa;erarrles ars condlçaes de vaiar em perneta 
comaceplot 

1s) metade más um dos cooperantes, am ~mia catentração: 

e) sararas ez 10 letal cooperantes, e ~Mo torwreerbo. 

91°  - Para efeio da venikento 40 ~mi de mo trata ente areed o'Penero de 
=perante, ~num em cada convoração, será contado cor suas essinarunta, seguidos 
do feSPaCift/0 matem de mediada, npoatan no Livro da Prtmaço 

§ 2' - Casada t esiaLermitt da moem no Mrdria esbaterearldo re edital M 
onteroctegat, o PirisMata ~rd a ~Pad e, lendo  andana& o Lline de Prosemo 
~Me termo rims oentanhe a dadregic do riamo M moderara fttettftfia da hora 
da enterreamde e da coomaargr corresporzienta, fará eamosever mim drden para a 
respectiva 2O- 

An. 23 - 	tamndo CWO$4111 para lasielaçãoda Assembleta Geral stiebriAtt nova 
convoraSo. com  antoriedbatee minium da VS (dm) dtee Mad. 

Parágrafo ante o - se atrida anile Mie hotem quorum para a tua ~tf sara 
acetada e Intertria Msolver dommana tate mia Mime ser crsflkmdoê ocas.. 

Arl ZI - Driseritels do ronvocarfre das saem:amas geral. demito coador 

4Ja derac~ dd empenem e o Minero me Cadeado ~iodai de Pessoas 
Juddcas - G/SPJ, eartudas da expressam gcrporeendo da ~medita Geral, 
Ortántirte eu Esdramdindria. rardorrns a casa 

I» o dis e a /ma da reunias, em rata corporacão, assim ocure o 
rearearten o ma'. min moem bereado, mra o da sedo WdI 

a taqu4.P.11a rant net Mb convocardes. 
d/ a Ordem do Cie doa Mi babo& com as desmdas eSpecfficadeet 
e) o número da codperantes demerves na darla de sua emsedipão para ateito do 
clararld do quoMM de Instalar 

dag e asdnera do tesertssevet peie uns yvtttát% 

a ta -NO atEP & convocedão ser rem por comemees, o eitlia sere ~nadei no 
~no, per 5 (dere) ajtanatáries do reeotnenzu eus a IMIC“C.1 

ir - Ou editas de conedregbo seda adradonon locam minis dm ~41241C429 
danamento ireardetados peies cooperardes. publicaram em dedal de dresiatilo Ideal cu 
~net eu almas de outros realce de corni~ 

Art. 22 -É Cla competanda das Attiorettleas Germ. Ordnármil ojEadreardattas. 

Paragnato Mico - Ormeendo des~ que poma compromete reguladdide 
e da MAGMA dm ~roo do Comento deadminis~ ou do Conselho Fitar 

da  admirdstamão eu fts-nsanâo da cooperstra poderá a Pmemetka Ger derifirce st/ 
admineinderes n ~este emes provisMoa, t4, pene des 	eielçad 

reatem-à no prato ~ode 39 (Mete) eas 	j!. 	tadt. - 

°,'" ribistni".../sidam 	
I 
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Arr- 
n-Ostrabalhem dez ~meleis° Gamo serás dingides 

auxilia" par um turcreldrid 'ad me, sendo Mrtatém ooteldedes os ccupolle.s da ca 

Stak A ~perda nienaa 
Para§ sato iinitt- Guando a Assentaria Geral não iluar saio comutada 

pee 

Presidente, os trabalhos aedo Mrice"p lidc lidallien• ~NO " da", 
Asereerieda por ougo, olirwitheds por miadela. ttompanda a mesa dos esbati» Os Pencl~ 

intemetedos na ate dliovot3Vie. 

Art, 30 - Os ~tesas cargos snninie =no quaisquer migas ecoperantes
,  não 

~era° vd-
Wr ras decisióeS sotzti assurbss caie a ates sa regiam. direta DLI ~Jumentt 

entre os quais os da pre4os:5c de condoo mas azo focarão prrade de tomar parte nos 

res-d"Mos d".ams 

An. 31.- Nas Aes•emblOrrs Gerlt em Que ratem á/mui/dos os "lindos das conte& 

o Amaduram da ceoprimers. logo apôs a Maura da Reatem da CcroeSav 
das eAras dontattels e do parecer dr> CenseAo Ru" sollawd ao pMratre zoe Mame 
cooparanta mus elzdtzleamt as dobam e o valsa da maitrta 

§ 1° - Treesmtgcla a Oveari dos datiedwo, o Prezam%e dama 
nsaAreires de 

tadrertnistraplo v Moa dee!~ a mesa, pertrumeetirda no raento É castoeM
30  da 

Assamb1/4
.> Geral parede eadamdmentocqua Met forem aolichados. 

§ 	
coaldeoador szo"da escolhera, entre da cooperardes, um Sarmtairio 'tad 

doo-  pois at.tdad-lo fia rodogi.di 
 doo decidem:metem Incluldas na ata OD de:reduto de 

Assembléia Geral. 

Art. 32 - As ~erga" dag Assem-Moias Ganas sarnenta podero° "bar sebre 

~UI:PM condenam do 	
de omereastlid os que cem eles tiveram anseiam adadlie 

§ 	
- Os assuntou que nan ~talem exeraasaMorge do edital de convoca* e 

os Me 	
vaelelbterem att tottmat ~a meses somente podarão ser discutidos após 

adoudo a aideen do Ola, sendo qua sura "arti
go, se a matara Av cortedere oblata do 

detido tedi obrIgatotiarnan assunto para nova Assembléia Geral. 

VOináZ 
trudMter assunto na assembleia dete-se averiguar co 

actos a favor! gapee da yd-MS 
Wifatt 

a mo firn as abstende". Case c nüntme de 

abetenedes rota meie"a 303.• dos ~coo assunto deve ma metem esdaraddea
n" 

de zastmatele à nava votas" ou ma reinado da pauta. quando Mio da liastes" do 

opa"' soda! 

Art.33-O   que Carref 
Aesernblea Gssal deverecarrálar na clocuristaricitide 

tratada no amo mítme, ~da a assinada ao Ç$ doa ~Nos PM" adlniniered" e 

tewie 	
peC tgral cdridscão de 10 (dez) codperarites derágnados pala Assandc1MB 

Geral. 

Art. 30 - As dezbamPies nas Assenta" Geres serão tomadas 1" 
terce -dets teeporastbe pi"..-"as ertrn dfrato ds° votar. Aedo cada ~man! 

atui§ ao seto.candaued que aso mimem da. SLIM 1:{~11ES  

§ 9 -Em regro_ zt estação se" o dessalzerali, mas a ~odeia Cm" godand otsa° . 

§ 2° - Cala o voto seja a descobertas deve-de averiguar os ratos a basto ou votos eato ucto amue" 
..8100 --

_.aSkr.%-ii.;:_i

,:t.• 

; 

canua aabilitens0ea 

melo" de 
dliettro a 1 
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Ari- 35 - Recrave can 4 (Miara') anca a aças3 para alugar as deliberogies ria-- n.vr yr-i  

AGMM03-ia 0etal vir:ladrá do ema doi,, fraude ou stroulastro, ou crcarmkte cym yrowat, de • 
MI ou do adagias cantado o prazo da dás em que a Assemblára Gadd tiver ardo realizada. 

fol REUNIÕES PREPARATÓRIAS 

(Prédissameálaisl 

Ali 	- kentadando i ronlernsu das Asseasreas ceais, a gaipo-iates fará 
reunidas preparatóriels de esderecirderda. nos SOMOS CM ceeperialrea, d ~MI CS 
33.50105 3 serem veada 

Parágrafo Éneo • As netarica assooraldres se: ten podar 

Ara a7 - Az medas Pisraártnin sarna cessecadas irác Conselho de 
~1~1-  o. com  aniscedirecia minerie da cirno dias, flW' & ampla divulgarás. 
inforrnesde as dotas e ai locais dis sua reddzacaln 

dat- 33 - Deverá conser na Cs-dem do Dia do editai de owoÇáD na assmb.a 

uro dont espadem para o aprosa~ do rosuando da reunido. 

) 	saie GeRAL °REINARIA 

.4.rt. 39 - A Aanb&aGttai Ondeará era es resdinsre tiorigatontwoone ema vai 
Por ano, RO torrar doa 3 (ole) primeiros mosca apeio enness do eserodze social. 
deliberara sobre os seiceirea ~dos, qua devera., constar da Ordem do Dia: 

resultado G33 ~sementas (reuniões preporalóriesi; 

g) Prestada,  da coren doa °rale se AaalaMtraçrai. arsampeeirsa da Parecer ao 

Conselho Pene andorda: 

t. Relatório BGestão; 

á. Balanço Geral: 

03~M-traem dai Strahria ou ;Marta apularian e Parecer do Conselho FISCOr 

4. Rano de revidaria da coopetailva para o exendee sagrares 

C) dactindOc das sobras apuradas ou O rateio das Perdas,  de~do-sei no 

primes caso, as parcelas punir eis fundos obegatOrte 

dl criaçáo to nerMa Carcs8h3-3-, nano o Cansele) da Peio  cedendo-lhes as 

~a pana medrar o finicionarnento da coorpendive; 

c) dirige a postva doi Pornernantes do Conselho de Adtv~, do Conselho 
Fiscal e de outros conseilhos. quando for o caso: 

freszáo dos Isonorálos. gl2fl4cde e da Ondula de Pffidenia Paia os 
caMperitallea ctla CtarSertica CM AdMirittriMaD dar COna30, nata: 
111 gualdes gaseiem & ademase $0•431. e31914103 03 CMIIMMaGal ra2- artigo 41 

date lestaCtin 

§ 1°  - 
Cla ~aze deo age, de administração e fismaittrçãe narz paddrld 

pateta: da vis~o das moedas referidas nos deu 'h' e 'frege W090  

- A 440nOt, de relatam barrasse e ienes doa &chás de ocireniseages nSo 

~onera seus campatentss dg lesporeabáltfade por ave doe fraude ou simule$0, tem 
f 

9 oreacr par infraoila da lei de desta eetatute. 	 `N Cré : 
'''>4 Á-tf rtlr" 
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e) ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORESNARIA 

Art. 4ft - A ituartbleis Gera Ealraettineria reafinree4 emasse que repassaras 
pactenda deliberar sabre ~quer asarem ds interesse da oseperadva desde Rue 
nana:nado no edlat de consmagn. 

Art 41 - de meneada exaustor dE A2 adAta Geral 	ene dal heras 
sobre os seguirdes assonixts: 

reforma da ~tule. 

fustia. leistunregae masznorntrentrae; 
=lanes de abletlett da sociedade 

ell ~Me valuntede e nornange Se águldardcw 

e) santos dl, Squinusse. 
Peargrado Gala* - Sge manente troles cle 2/3 (dez lusos) doa cooperantes 

IUSrsWIteZ pera tonstsválldes as destoraçÕes se opa trete este arada. 

e) PROCESSO ELEITORAL 

Ari 42 -Sanaa ate Cr prenda a Dcarraccia de eWaSes are Assenddela Geod. D 
Coneelho Fiscal tate a arAdaterancia, peie menos ~sor aro raspentai rezo da 

cantorzolo. cara ire Comitê Eepeclal COMpOSID da tato nen 	broa, todos nata ~tosa 
unos ~ame na emparedem. para ccorde~ n~as em geral, reatavas-e ~ao Das 
membnats dos Consathezte ~Estrago, Essal e, se houver. de teca. 

Ari 43 - No eststic de suas rungtess. compete et, corará especiarcreet 

a) oaldlumre 1105 pt8202; de ~sanardes dos ~dos dos consethelros em 
edemas e Da namora da vagas Soerdes: 

bi datOgro entre ter ~les. Earalgág de draaaree e/ou curas nunca 
adrour.Jot o ralmeto e a na= das segai a ;reencher, 

cl adidos zoa candklaters a carga eletivo que arnwntern ~Ga fra9ata/1 em 
magoa CM e oirrirete tle prodsOce doo casbarlw dez Cometras em que tenham 

usaidlâo nos últimos anca anca. tem ,sartto catada° do Iene da Imana 4'02  

possuam 
regeeer ao nomes dez saneemos. pala altero cie monção. voltandoe° estão 

no gato de seus di-C4-03 andais w14( ,) e ee tal observado o cfrneaaa no att 
deste atadura: 

Azei ~ou. por cessa° da ossereág, se existem ~Motes ~tos M 

Incentgeldfileade previstse nos art gap 43 e no paregode 11  do anisa 53 deste 

~et rasando= que asalnem neasusals negadive a mad4o, 

1) ~sia &hes catando c ~tola doscandidtace, das quais constem rant aa 
odieleatizaçao e dada ptallasnaltt, n suas expeet~ e geias 
t*Opealiv~4, atm attletplaS bunda de ~tante t outros elementos que car 
Standard; 

riaelgaro nons e CURIVJU do nea canada irai:Ovo Impa cai que está 

~ciado coopsradva, para conhatenealt das cencoS
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rgira OS nadei do ato enr 1242;nislodlait•nliNI;skr 

DeEB\  

Cflie 
lig meiem derssullee e promova autendimentes para a wmpostsào de Mapas ou .erdc-^7 

urinando da candidaturas, se Me ocaso; 

I) ~ar as enaugandres, prema ao postedormente. formuladas par Maperantes 
no gozo de Sous orados sareis. bem como as Malacia:a it Creçaitagdades nes 
Meiga ancamintrande puas ettatkief as ao Calmam de Magnata:Ma. para que 
nassa provarnara saga caiareis 
§1 -O Comer Jean ano para • issnção de ~clara da modo que pornm 

ser aggsmadda e divagados e FIUM1-31 5 temam Mn ames da dar da Asseriam Geral 
que vai prender às elee>54s. 

- Ntlea se ~dando carienaras ou sande o seu número asuftrearn casea 

so Canga proceder :anon entre aliena9do:5 que sirena as coniagnei aDaidas e qm 
eamardern com as Minas 	 OVI ~1P-5 

Are 44 - O Premente da Amentele Gemi mapanderd o ~Ia dna para que 
o emantados do Comia delpil o processo das anotes e e pirectienação din Meada 

-o i~rso das nadam e os nomes dm antas imensertra 4a aia da 

AmOrnaerds Geral 

§ 21' - Os Sla -S remo er-dreent vacando no o Cendelfica Admirearatalo ou darri 
isaarwro m cargos ~ente ar a Anal da mandato das respermavos antecessores. 

5r-Apuracaglin sempre na Asserabin Geral em que n anairern as 

Melena, eina encerrada a Onando Da 

art £5 - hin se negando nas Meia ciSma a ele44c de sumifforee. Po` 
FOMO da IOPple n1~, pilada dos manande eam Minietrenrias o Mods arti ereerdra 
oartsidarain-se autemaraneenta prorrogara pelo tempo necessage Me que se errethe 
emanto. aunou alam dure (amena) das. 

Art 46 - GAD irenalents, siam das ressoas Ondeai Por 	
condenados a 

dera que vede, nada Que eamparadamente, 0 anuo a taram 	
ar por cane 

~ter, poseadosçan, suborno. concematz ~tato ad mana a ecordnia poiner. a te 
pana mi apropriedade- 

CAPITULO tal 

ba AumiNarracA0 

MCONSE1.440 DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 47 - O esmero de ~1~110 6o grigag superar na eleranua 
drineretive, ceada de era isempaarrera parana e admira a nassentabitedarte raia 

ariver  nua lodo e malquer emanta de ordem goonmlos ou social. de Interessa da 
cooperativa ou de seus cooperarese soe lermos sta Ie. desta enata° e de recomendações 

da ~na Geral 

itet. 46 -0 etrisento de Adumaria* seta reormoste por 3 (ês) marnos. tedge 
mopentes riu gozo de nus drenei nem ~E pela Assedarão Geral pare um 
mandete da trai anos, sendo Mrlipaddra, atatimano de cada Mandato, a reor~ de, itO 
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VaterTobe do Me 

'''''''Poneniontlameere do Mo em. eetpmeselodfolletjeleMe 

Parágrafo único alo podam tara porte do ~20 de Adars~0, ata das —r54..../  
~beis enumeradosrmscanoa maidas no artigo 4e ~Ia abaula os panadas atm 

(anona) grau. em Onna reta ou calatated nem os que tenham adenta nas últimos 
seis mera rama nababo ereta:. 

Art. 49 .0s mamam da Cansam doAdmwtjs,çc escobana anise st na atado 
sua piam nuas, que exerceste as turabes de Obstar Faseara Diretor aca-Presibame 
a Dama Seatarlo, mas :aderes e arnbaa5m se danam no Re:anona. 4ariano da 
Cooperava re~: peta Assend~ Garai. 

§ r • faz inapedimonbs ma-  maca Maiores e 99 Moveras) dias do um das 
datam. ta Cangalho de Ade:Intatas:0a aditará n eaberibta ~do man as ma 
mamam 

er- Cs a Mama de namoros do Concebo do adminirdrasão ficar ratado a 
(um/ membro dançá 5S% =amuada Assembdate Gerai para o onternahlmaren da vagas. 

r - A areara:as Pade cala Par s!ero Caarrathe de Adminialrapão e taxar 
mus o consiensems anho a dellown quaal ~e ano ~dente. Vas-daresaderad e 
Seastada, bera como outtas empo 	41~ ea: entalo catar Mar firmar cadas 
~praz, ande l& maleta ~nau os cardics 4Lta Cada ca-aelhekts sal odupar. 

Art. 50 - O Concebo ons Admira:~ agiam Pala asaaielaci nonnaa: , 
a) reúne-se aritalar~lo uma vez por más a extmOitinaria~araare que 
neassano, por manacesaa do ~Ma. da maimia de masa C~, ou. 
ahas, rarseMantsça. da Canudo Maar 	

, 

rd deitava rhartra Me cem a presença da maura das sous inernbiZa,.prailada a 
rop~nted5a, nada m dtasitaa bramam peta miara alrnples ae votos dos 
Ore°~1 

c) as. utailbernal.»P. mau cortafrunaaas ta, liana crmartanaiadat. lavrada em ano 
panda renas vatvedes e assaradas no tkn 	~lhas pelos mamam do 
Comam premam. 
Faragatfo tiabo - Ftedera ouramadammente o ama a membro do Carserho Ce 

Admastração Rua, sara antaicaliva, betar a ha reenam ~Mn consecutivas ou a seis 
rovabes amargosa ano, 

ara 51 - Cabe no Cacalbad Antraranacka. denua doaiiçnjlo da :Ca o dasm 
eztlate. fl teaut~ambugger 

cal propor á Ammtablele Gral ag partam e rasam para mim:4~ penal das 
Watiaaikau C4 CaeraaratiM, ~ando pingrantae ala Canalha e aramara. Mal 
der SUDO& os medas e seroa lamadIM 

evIallat e par t: manado dos gasosos fmantatents e das ralos 
nacos:aosa sarafarnen!* das aparo:6os a saloVva. 

a ~ler prandarnonts e rentabadada daopeizØea e earápoe. ter" corno a SUS 

clabbidadm 
~cor as nomms para lieerj011are9120 da ~ratava. 

o) Mara ~asna nom aderenças do modro soara Reg:manta Interno para a 
argargaltaaa da quadro social, 
ri casta:ser watts ai penakandes a sanam babadas nos casas de molesba ou . 
ebaan Calnej&S 62fitra strimkr.r., dt 	deste estatua ai das ratara de 
rebobnerneeta can a ~de ase vem.  arma ser etdatearadas; 

Átin 12  
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e) baixar cintas de exeCaa das deosiles 
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Iro.  otd.dbs dado em: hdingiselldwidl 9p5dis 

s‘  admistalet erimatageo e codustla de cooperantes e iin, 
1919r0 90~0 Ou abaeto da irsitst 

tad dressamblala Gora; e esdabelecar 814 Catrd dg 
sonildeomdo empastas dos ~moa  nos terresce dos peSlos se a 21  

de sal 77 

tratteleca-  a estmema operem:si de adnettaimoam erecutiva nos rendidos, 
criando cargos e -ateando tanges. o finando normais para a admisedo a ~elido 
dos empesgados; 

11 ditar te dorme discipanarimi 

9) tager as :dosem fornadas palco ornmed aras orara dedadas dimgliewast 
1) murou a rawardends e asar o [Unitsda fiandaat,deddrd de fita pra os 
entoa que 11~4d Maneiro ou tigre da CO.OplItli: 

nI) hiCM-  a~15E138t Ridf Sho mo orçamento anual que Indique a lotts dos 
ractost para a tuas cobram. 

n/ corá/Mar, quepda ao fuer remessirio. uni sondp tridapentemte de atearia, 
conformadtpoga no eatgo 112 da Lel £764. cie 16.121971; 

o) terçar banco ou bancos nos na sarda tetos negdgeo odoei:Setas ide 
ramerado. e fixar Urtilio máximo que podart sor mirado no cegada oasperetier 

91 astedeiew s magra do contigo das oparapdas eserviçosti  vergardo 
matumfrniente no minem, o estado odandoeoremanceito da 0041daf'dihrá e a 
Catteneremento das operadeats e setstroa, suaves do balancete adstrionstnevas 
eapeolfitar 

ite adquirir, elignarou onerar Pendimmtied da soiredade, com upresaauroma 
da ancrobipla Geral 

,) 06d07 daria Constitua Inandatános,conwalt tont-Raptes, lranegis adamirk. 
aramar e riem tons móveis. de retro= forma sendo também *mate de 
=Medo de financirnentos com banas. 

s) too armaamente kocas.deadnedas cobrir deareasgia ou ~gare dos marra 
99d 91211P6am ateio Permararde da remearim  

oder b curtsma-mago da for ~do Coopemitowno e outras apta:meg nem 
moo alardeando da tageladito traltalheita perante seus empenado& e teca) 

Presicliala rottacenciare pata qua os clamais ~os dg Conselho do 
Adoinisantio recatem com a aidimellardis mlnhina da 3 Ores) daa c5p/as doa balanceia 
e dentstralivot, planas e projetos e outros dOtadCG sobre os quaistrinam se co 
pronunciar-se, sando-Gas trealtede ainda antalionnente reuralo comespondereti, Ingukt 
empregaria do asomemnan e pesquisar damimerdast  a em de teime as gerdas 
etentualmente teste:ase. 

§r -O Corisellao do Agnettstraglo sart~, samme sua lugar, contente. o 
auessemtnio de:~ itincionarbs graduatice pata EausTaiat nø esolarocimento doa 
assuntos a dattliat, Mando drountruer qu qualquer delas tomates, pra 	 
mcdotos sobre queedes espoai!~ 

g 2' • As sem= nisiltadocaas pra: Conserts3 &Adnta:aedo anão Gstaadas em 
forma de Resdug5tte, Ragutarramtos ou idbldn-M5 me, em Sttl =manto, o:ensebarem o 
Regimento haterada onserstitta. 

AM 62 • Ao RiesWernis compram. drita Oldt05, delirados em Regimento Interno 
os sedarias podasse teadéd~: 

14 geei aupambiemsr Eddaa IoftricGdee da toceeratitra; 
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cireneias-  randaddred 
d) assinar individualmente ou patamares com o Sacaria recama cardratos e 
dorna rectenentos CZWILUUtIVCID de oreigdpites e bancara: 

e). ronvocer e piare; os asas do Coada de Arkainatralre, rem arem as 
assembletaa Gereis da cooperarem 

aresantar i ~emacie Corai arcada 

Raia) da Gesta, 
~Gere 
Dartioraread dm Sobms apurada cu 	Perda verilkaddis 

O Pema 04 Cocarem Pare 

repraenlar anta ê reasivamena a ~roma ans tua e tora dele 

h) reptesenter os coisperamem como arearia com ou- Cancelaria efetuara 
por ~médio da capporreiva. ~as das anotada da lel ateie estada 

1) abar o mana una d silireades rer cariperreva 

Doara:a preerearrente o scidc do CEIFE 

fl aCQUIDS. 	 aeTI Areiresitadfic Financeira as fanas re 
COOFES1E1). 

Art 53- Ao Vica-Praeldento cartace IMeressara prenandramerre pren.aatielna 
cio Presidente. subiskaulareo res sido larparetertios Inferem a PC (roventa) des: 

Art. Se • CO,Igaks aiND Sate, entre eretas, drenou em serena mana as 
asnos ~Morem 	

_ . 

seldrelarre OS tratmards e crerem a remara tos Ma das reurderda do Cana 
de Adrnkliztrarilkt e da flama:ais Garre responsabiaredome dere peada de 
iam dcaantintos e moreia certmanre 

bl se necessária e arei tare, assinar ~esta cam o Precaot rentretos e 
amare remi!~ ansanitnes de ~alpaca bem corno ceares anorea. 

An. 5- Os adreletreeeree, eleitor ou contratrecs, no sacio pretaalmard 
rerearmare pretit amisaireem que eenenirern em nome da coressativa, mas respondam 
solresnarrierete paios ontrelitos "rena de dreddla e caireis_ eu se arara tom culpa. 
ara oir md 

	

g 	- A tece:neer reeponeere pelar Mos quu se refere ate *Agro, 38 01 haver 

rareada to delas lograda prosare. 

g r - Os cpre oartreparem da ato ou openepin sacai em ca ria more a narra 
re 0~  parar ter declarares passoalmenbs 	StJ.. peias ebnpaçees een 

narre Ma cureredatr, tren prejolza as sapas preals caveis 

	

5 	- O meato cm Coma de AdminratresSo que, em qualquer momento 
aderente E  adaa opecuor.  airm Miasse ovares cro da creperadvs, nic adia parada- 

das deliberncen reirreeeneces1 	tern eree erereaearr cann~lho declarar crau 

impedintenta 
4" - Oa carearades do Coada Adt 	ro, do Cansam Fiscal mi 

oures, auto wma ges liguke.~. equiparam-me aos admirestralorse dee =dedada 
onadimati para adio de reaportearreidade remira 

le" 	
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, 	. 
Ç 	- Som proprizo cit oção que post,. caber a gualdiu( ~farde a nooPerahtitb,la--,7 

per snhr  ~Mu. OU napreartniada por a ~Noas ent Aaouriblea Gerai. rõ 
~ dE apto centro es ockenietedares. para ~ver o soo rasponsataidaeM 

Aft 	Poderá o Conselho do Adrnin is~ts Cear comada capeba/a, trautleirtin,  
CO IltA, pura mudes, planejar e essinUrter a solução de queubbo copularas, rotativas ao 
furadenamanto da ~Ma 

e) ADUIPOSTEPOAO MUCtITIVA 

Art 6?- M funOes Acerinierasec Exualiva ou negócios socs poderão ser 
extuldss por Geriras ~adue. surdo a ~e quo for LeebeteleSla peio Camoltio 

Aelnents~o. 

C-AFEELLO 11711 

DO CONSELHO 915CAL 

:ar 

P.O. 58 -Os negectrai e ativers da cooperativa serão fiscandits ~ira e 
mino~veme por ton Consettio Noa cometutdo de 3 OU) ~libres etettcoo 02 tois) 
Sapientes ledo cooperante,. Oteen a nus-5mM peie Assembleia Geral, tertGo peareathr a 
reeteicãe de apenas 1/3 rum terço)dos seus coultunantte. 	 • 

14  - Não podam fazer parte do Constata Fiscal, Ment aos meirellarts anomistadoz 
no artigo 46 dwre 011e3L4C. o 	entee dos Ciatisebeirco de Administração- até 2° 
(segundo) grad, em firdue reta eu miolema, bent corno os pinardes entre si ale ruiu G-au. 

ir-ot ~oram Mo podem eXercile" ClIfetá3fivez1eree cargos rua Conselhos 
do ~agia Fiscal e. se houver. do Fure 

Ait. 52 - O Comeu Fiscal reatneee, ordinariamente unos vez par mós e. 

calraordlrarborankr, meara que necessáno, com a participação do 3 Med dos zoes 

membroa 
t i,  - Em SWI se Fumo riconika s aieret~ eStelbee8Q. Selt'e 3. CM ile~ 

Orça Ja tavratura de. atila e 141 anordentiddr, este aunada° de convocar cari r as 

muita 
- As planamo do Cooseeis Fiscal poderão ser camszadas, ainda por qualquer 

de seus membros rica tiral~ da Conselho da AdmInstra0c,  co da Assembleia Geria 

S 3'-  Na ~cio do Coordenador sare soodbldoJn sulualuto. na  ouviam, para 

dirigir os ~boa 
-M eetiflottneeS SerSe tornadas por moloita sImplet de veles e conexão de 

a "Ia em NVIO repete. ltda, aprovada e easinscia ao Final dos estethata de cada 
reunião, por 3 (tras) norisafroctroc prosare* int~ peie Mear!~ Geral. 

Ara 60 - etc/rendo três eu mas vagas no Conselho Fiscei ou no Conselho de 
Sua, o Cionstaho de Adminiseacão 4tmiMt4 e convocação da itesambiala Geral pua 

oksper oubseartes. 

iriunkr•-/  

---idg± 



t,  2Lagkrt en  ' 	

1.M.4411195ellaTriLeViírff...... 1 

=10•1••••~••••-•  

'4.- 	" L'Atiffelia~§ 
, . 	Tre •=16.1.1114 MÁG. I'. 3. ET.  h[. V , 

. 	. .. 	d.teur~e.n-w2Ma num. • p•-.N, 2..._ 

.,- . - -.‘ • -..4....-•*-~. 	"0. .ffl!"..S.a.5ST: 
Cdcl: Autentlea0o709502113181101260055.16rO tesoi 

	
flel  :07 

-selo %soai cie r¢rmsceçãa Spa~C:•0011, 	o 

1,""4tietivtis meti sou? ectidevedickesegieektieset 

Art SI - Contesto so Unges Fitai tworge aglduo feetagooge doere atç 

011~ea. elooklatles e sentou da cooperatIve, exartgrada liem. grau e docunutetes, 
getande-get ente ouras, os seguintes drfaugbas: 

e} metem nasalmente, O- SaLIO O, emerge giganteern cama. verdiceng, 
gclusitee, se o :resma agá dentro doe 1nutes estabeektidoa peto Cometo de 
sdreingt/seGs 

vortocar ãc5 e.M.atos de caem ISSMSSSS S.Idenfri can ,8 e5t70LLIT900  

cooperafrec 
G) excedem se tt montara das despega o invwseas ~eu es(ø de 
conionniotrode cge as ganes e estise..., do Cangue de Ackrentateggo, 

vergue- g ros oporaçbes esteadas e acerves pregados ooesspordem 
valiam adregadas atoo às oarteseleeekte etscskerecofmancega da carrego: 

=Miar na o Coagias de Adminisuaçáo Vel71 $e regendo raguterrnege e de 
etdatain cargos vseytte na gel coMpogek*: 
1) avedgeow ta excitem etel~ das empene:toe quanto aOSsenedtis 
—04x 
W tient= se o rema:mon» doe oredticve é fatie com ~andada e g. os 
earegorntoeco~la 52112 elendidat cem porousbeade: 

td regeour se 14 poogemee com empregados; 
I) cartear me be oxlgáncies ou deveres to =angu junto a autoridades tiseed. 
trabalhadas admigattativas e emito aos- etreks do Ceopgathetreo; 
1) toculguec gOS egoduse de reetgail. ealleatrISISOfi E 04AT5 SSISO carreto, 
bem COMO tecs kneentarts penerbug011  erSSÜS seo figos com obseMpes das 

gema gagett: 
k) examinar vs getagetes e rauce demonstrativos merouds, o balança teceiattina 
nal de Canse:ft a Agregara/go, entendo ~ar agre estea Para a 
Assentais Gere!. 
I) ckg coggerreste ao Congelo de Adreggetgan OS ~bate dg seus 
tratraboa, deramcGrgb a esto essembleg Gond sã OMS. as Inetiutiendadem 
orretakedeao ccwowr Assemttitidm Geral, se trArrerem moega grevas e 

urgegeg 
te} panca,-  Asmrredeia Geral, duende tegver mola graves e o COMAM 
Admin~ se negar a Genvatielez, 

r..MCMC o pecceese ~I, coodertarsto OS esbato ate etegke ProdeMairtie 
e auge dos gutas. exarando bambem c o~tente40esigete Ragencege 
Inistroa ~abas Dada!~ de Artsembeda Gani e do Corde1

g de 

Adreini~o. 
/ Pare o dosstressnito de aos fura, lera o C.onactitto FirsCat SCSSSO 

suatoqual Estas, ggUtc, dasumorge,  effteggeget costi~Lea e cuim tedresergento do 

autabasIke previe do Odnaegto da Adrige~o. 

§ 	
- Pedeg o Goeseibo Fiscal *da eam inteintia da Coneatim 

do 

ntiti~ e com atada* de Paseintditta Garg combater o ~Eco 
assesgraegrao ~go egségegado. tortendo esdetupotst por corda da caegegve 

CAPTTULIJ rX 

2~ E DA 111-ASU-----I  
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CM: 

IO COM Menu de abortaram anzetrenctua cuortragt1 URI Prudente: 	intleY` 

I. Matilçait• 	 —FC2 .}L.4"  
Presença de aeoperantos nas Mitembleias Gerem 

Alas doa AtatembEsem. 
AM do CorPORA de UhnintstmOo; 

P2u da Catam ciscai 
b ~cedes pebetatarideis compuseram 

1. Usou Urais. 
2_ Lona cortffibers. 

~et iodo* - Mutueis a taktatio de erma de tornas meu eu nata 
c:orçamente reenemdas. 

AS. 53 • No Livro de Mettlarta os 	 soa rescritos por cedem 

clurnaccea de cdtretsão dele ~dr; 
c nome, USA ~o Mel. ttectonatdado P(e5u1c e casideneta doa 

copparentes; 
a UM der sat tonara,. e quando fce caso. de HOU ~Te. Mérenan 

ou codustc, 

a cante twenistas respeedus CiLl~a$ do capital saciai. 

assentira de mem matotrounhas 

coptraox 

Art.64 - A spereMU aos tostetsdos do 
ToOtIC3O SCSI C o 10V~3~ OO 

Efiarte,0 gorei watts ~a no Ma 31 ~ta o UTC) a OCZEMIO:0 4,  COOU SOO 

Nt 65 • eS 1.5,SkCOO, 8040 ~das segura a natureza das operalOães eu 

tom PCiO gOnheago da4 r5-~191111OCCONO CCM SO (~958,
1 ata C ir:dita-Lei. 

§1° 
 AidespaSW menineiras senão raleadas na cmptuld das dum:~ 

senda os respadlom mententos computados nos apurep5to f~, nICO  "AI 

-0ff rseasafas gsgsvos, ¡loteados por acto: de enodeis. nos termos desta 

ar4444 suba diseiboldtts ds seuLate ~Ui 	InfrOtliel: 

010% (= par moio} sa amdo da Rosem.: 

ta) 5% (cnco par m-rba) se Fundo de ~anda 7 
FAIES; 
a) As salgas NUM& opmeMes no ~Maio dopeis do dtdt2ida as buas Mu 

Meu s
te e 14 ~e artigo serás destecidas eu ~MOA prettcreto~ 

ts openuesa nutUsalm. saiu 4.10Artec10  AStan~ GSM. 

$ 3z 
 - Além do Funda de Raiou o FA7E8, a AsumMels poderá atm teta 

fLIOODO Ifidetnete OZOSOVOS, MAI reunas duttriado o fins OsiL 	 -Mo o modo de 

Umecto apliesullo é equldatAta 
 

5 @";t17.  

A3/4% 

OPPOWP~ 44  CA 	
't C-Lr "q) 17 
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'Proc. N°  

5. 

JtIC 

- Os ~Udu negativos cerdo muge anue no ~rama na pope 
da$ genatioa da cada Wit rearatedu mu a eacipenitive, se o Funde de- Reunia go len 
auliderg pont cotei-toa 

Art. 66.0 Funde de gemeu desuna-se a reparar ac tardai do twegctoe Mondar 
ao dasenvphrlmante dat. advida-Dito revertendo ern sou favor. adm da nue de 10% f dar por 
caniot das sobras: 

a) co certditee o rectorrades tigas tooperentee. derunge 5 (Ging) anos. 

bl os eu:Miga deages aern decidnago especial. 

Arr. Z7 - O Fundo do AsebtAnom Titonica. Edu-racionai e Social • FATES, ~Uru 
te a ircestego de Serviços eu cooperantes e seus tapetem, assim ctuatt les 19818~05 
ttà" (4,././41 cogerattra. pateada uer ersetedos ~ante cO4V6t CCM entdades 
rts~ 	 

- Ficando sem unaugo mu de 60% (Dagen% por untei doe tocureae 
emas &ate gago. durante das anos orosectsSvos, seig sucedida a mOst1/43 dos planes de 
regrongio, devendo rad: informada na Ama!~ Gear seguinte e f taw aa rocrineendegee 
roosseeaur so atengdolante aba finegades obgbadaS 

g 	- %vedam em favor de FATES, atêm da eauntsqui Menu rio Parira% 
r. do Artigo 65. ai remiu cacatuas de qualquer ~t ttagartms de crurgee 
alividetka nas quais os comemnies não fon:nonUde ~função. 

cAPÉra0 XI 

CA glaSCIÁJCAO E LfRUIDAOLO 

  

Art §5 -A COOPeraMie se asaiveD de piau CliteXC 
ui quando anão ~berro a AhtentittIll Gera:, Mude que os cooperem:a 
rotalibando o Dimano migro da 217 (anfe) dos Luta-mates p-ettentee, oX,1 Mgf,  a 
veto go se dopconsm a ~grei a ocatirmadade dacooperativa; 

o) dublo albreago goda lemiegaidig, 
si cela reduzas da manem da coaparantes a menu cte vinte ou da capte: Sedai 
Unimos até &Mugida Gendeubsequeria reguda Si prom gra supatiat o 

$. (b) meses. testa quant Uivos não foram reetualecidolt, 

d) pela ~goda age nbutdades for rama de 170 flauto e ursa) Usa 

Aft 69 • adengo a diumaga fw darbetada peta ASSafteattat Gana esta maneei% 
um ou mate Fiquigabts e tan Catagla abai da 3 (Irás) nuttia4 pala procrader g 

Staadergo 
tir - A Aesembleb Gemi, nos ~et De suas a:Muges, pode em quattiter 

agida, Desigois da liqUideMas e oe rumbros do Conselho Frscat deggnancto tentS 

40" "". 10.69~ 
§ 2" • O liquddarn dente prccedw a gqvulse-11,da  434f4~44 04/4 e4 dispositivos 

Legitlegre Coaperalivista 

Art. 71i • Guando a diudução ca cooperativa Mo for promovida 
bigteses preiniataz no A.t tit wast medido piddeff ter tornada le~nbede a 	.10 

(17) de qualiwareargararbs 	u 
uta 

tiff 
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OAB / 
pA$ DISPOSICÕES GERAIS E TRAMPOORIAS 

Ari 71 • Os essas omissos soam resolvidos de acorda azei ds prinerpers 
bouirinbrlos e os crespesUbme legas, etrata o OCES. 

Esta estatuto (ul speterado em ~embreia Ont de Oornaltuattle. 
Setembro da.2013. 

em 15 Mi 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE SAÚDE 

Ata da 
Assembleia -Geral Ordbstria da COOFEMED - Cooperalivn de 

inseria no NME sob o C 29400040344, e no 01P1 sob o C 14.3.V.-1304111.-78. 

realizada em at do marre de 2014. 

Ato trinta e um dias do mes de março de dee ins1 e guarema na sede social da 
Cireferned. a Rua Iode Miguel Leurença, n"-140. Elaine A& Mareio CEP 450115-
0811, Vitoria da Conquista estás da &Ida, to 8:00 horas, em primeira 
consoem/1o, reunisanese em Assembleia Geral Ordinaria. os com vresenr, de 
todos os 21 (vele e um) reeporetes da COOPEt 141.1 - COOPERATIVA DE 

SAÚDE: 1. EPS& Silva Santas, brasileira. solteira Entenriclra portadora do 

FrG ir 11.1M~ SSP-
E.A. laser& na CIF re 070.653.71b,54. residente e 

demitlliaria à Avenida Anal do Conteres Rua dos Irtranierars Quadra ES
,  Cosa 

01. Baios Espirito Santa CEP44037-1R1 Visaria da Conquista - U&2- !Mas& 
Santos Falo, brasileira. solteira, Medira, ~era de RG sob re CB.42.3.

7B-03  

SSP/BA, inscrita no CPF ne 01E4315 '
95-43. residiente e domiciliaria à Rua 07. 

Casa 21. Bairro lonceop 1, CEP C aaan-no. Vitela da Conquista - BA; 3. 
Diana Costa Mateira, brasileira, solteira, Enfermeira, porracluta de RG sob 

If 

1132.4.115-91 WP/11A, 
inscrita no CPF C 008.170,165-24, reside& e 

desolais& h Rus E, Quadra G, Casa 13. Morada Bem Querer, Bairro Condoias
,  

CEP C 4E0713-000, Vitrais da Conquista - BA; a. Alares 
CrliVdra Guimarães 

brasileira, solbera. Enfermeira portadora de BC 
sob if 112.60725O64 Ff BA. 

inPitta ns Clif tf 011 suan-ss, residente e denteie& a Rua, le de bilha C 
62, Berre Centre, CEP n^ 45.7711400, ~alegue - liAt S. Matisse Maria 
Andrade Mirando. brasileira. solteira, Enfel~n. ,CirtatiQn de Re sob re 
09.732105•62 SSP/BA, inserto no CM; re 0"4:170384-44, residente e 
demleillada a Rua Param Vali:Proba na 204, ES França, CandomInte 
biedlictritneo. &leo Candeia-4,CE? C 45,014-142. V1tesiti da conquista - SA.: 6. 
Qoesen Havanna Santas Pato brasileira divorciaria. 1351010ga, pOilaidbra dt 
RG sob C 04.825241-424SP/BA, insana no CPF if006.0 133-4-46, ra-ddente tr 
Jorniellada a Rua 07. rasa 21. Bairro Inoceop 1, CEP se 45.1329-a). Vitória da 

Congoista - BA; 7. CMattia 
Santos Paes, Pudera. solteira. Psicóloga, 

posradrara de RG sob te CISEGS.802-56 WP/93A, irisa& no CPF n" 9713.6114.9135- 
O& residente e deadealada á Rua 07, Casa M. Bairro Inoceep I. CM' n" 4.O29 

rio. 
Vitoria da Conguesa • BA: 8, Diego Patrick Soares Lopes, brasileiro. 

salteio,. Persuadireis°, ponadoni de RG sob re MG
-133024 giP) MG, inscrita , 

CO 
CPF re 1179.3113.93-21, residente e &plena& à Puot Podre Ferraz, re 17. 

&irra Centra CEE O' 45.15B000. PSIU-a& - EA; 4. Coulla Martins 

f =vedo, bradisgn• solteira. Assistente cerrei, podadora de RG sob n" 
12_867.619-39 SRP/13A. freie& no LM- re 011.15&39547, reside& c 
domicilia& à Rua Minn& Aliso. n" RI. Bairro Baixinho CEP rii 45.14D000, 
Encruzilhada - 13A; 1.0. ~Ra Brogio Costa. braáleirs, solteira. Técnica de 
Enfermitmra portadora de RG sob C 04.409.432-1125SPilik inscrita no CPF C 
057E1M.32341& reside& e domicilia& a Rua Alues Alvas Dias, rr 16. Bairro 

Santa Rita 
! CEP ri 45.140-000. Encnailhada • DA; 11. iroê Humberto 

AaVeS 

Pereira Sobrinho. brasileiro. solteiro. Técnico de Ertlemialten, portadora de RG 
Rua João teliguelloarence. re440.Betro Mus Altura . Vita& da Citer4ribta- 

C141/1 re 19 1  934/00111•74 	
r 

14) 	' S i  
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ha 
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COOFEMED - CCXJPERATIVA DE SAÚDE 

sob rd 09.773082a 5SP/8A, 
 insaila no CFF rd 0,33.284.785-31. residente e 

domiciliaria à ROO Mommialano Mates, rd 22, Bairro Alvorada, CEP ri" 45.15- 

ø. Enntilhada - BA, 12. Maria Neta Almeida Lima, brasibmw sobre., 
nitrara de Enfermagem, portadora de RG sair rf12.449.044-%5SP/BA. inscrita 
no CFF n" 019.561.93-L residente e domiciliaria a Rua a ri" 71. Povoado de 

Vila Rahia, CEP rd 45.150.050, F,ncricralharla - BA; 1.1 Ei/fire Eliseo Cenmeint. 

Mata,  solteira, Twain de Enfermagem, portadora de RG sob ir MC9326572 

552/ MG, Escrita no CFF rd 043.249.32SE8,  residente e domiciliaria a Rua 

Capitar:Irmo Felisberto. n" U6, Bairro Barra. CE n" 36,880-000, Mate - MC: 
14. Afeto Santos Melo, brasileiro. casado. Trunco de ~agem penachos 

de Re sob ria 11505747425SP/8A. insana no (TF n°032E10355-71 residente 

Sumiria& à 12
~ Marin Duarte Santos, n" U, Bairro Alto da Boa Vista, CEP 

rt" 45.15~ Encruzilhada - BA; 1.5. 'Mit Moreira Canlow Portela, brasilsta. 
casada. Main de Enfermagem portadora da RG wb rd 03.14516 
931l/ BA, Insert no CPE n" 594571rn4l. resident e doada à Rua »ao 
Miguel Lourenço. rd 440, Bairro Alua Marcia CE? Is° 45,00-3-0S0, Vitória da 
Conquista - BA; DL Jordan Melo Alves Carvalho. brasileira. casada. Auxiliar 

de 
Enfennagem. portadora de RG sobre 08,0~0148 S5P1 BA. Mana no CEE 

IP 010870.E25-22, residente e drunielliade a Ruo iose Antônio Paios ri" 15, 
Bairro Centro, CEP rd 451504fl. Encruzilha& - RA, 17. Marlene Martins dos 

Anlos Soma brasileira, ermita  Atoais de Enfermagemb portadora de RG sob 

n'' 01-543214-94 	
1"/13A,, inscrita no CFF n" 129.537405-/-1, residente e 

domicUiada à Rua Adindo Alves 011zeim, rd Do. %irra Alvorada.  CEP n" 
4515~0, Encruzilhada - BA; IR Maria Aparecida Arakio Carvalho. 
brasileira. solteira. AnzElar de Enfermagem portadora -de RU sob ri" 05.7463E5-
53 SSP/SA. inscrita no CPF n° 739.367315-00. residente e dotnicilinda à RUA 

Padre Anscarild, n001. Bairro N. Sr.a  de LUNiarn CEP n°.15.150-000, Encruzilhada 
- BA; 19. Bárbara de Almeida Souza, brasildm. solteira, Nutridonisia, 

portadora de RG -sob rd 15.451.59.346  &5FIRA, inscrita 000F tf 02$lR0.145-

71, residente e domiciliado à Roa Iginio Correia de Melo, rd 125, Bairro Centro, 
CEP o° 45.140-000, {tombe - BA; 2g. Priseiga Martins Azevedo, ~fieira 
solteira, NuELlara. portadora de RU sob n" 12$7.650-n %PAIA Macrita 
no CPF tf 043.1S3.385.75. Sie e domiciliado á Rua Andaria Alves, n" 01, 

Bairro BabrInha, 
 CEP M.15.1.53-000. Eseutilbada - BA,11. Martanna Machado 

Nunes, Easilebra, solteira, Tècnica de Enfermagem, portadora de RG sob tf 
14350.040-70 SSP/IIA, inserta no CPF rd 047.766,655-811 112OkbOat 

C 

doodelliatla à Rua N. E-1 de LurdeS, rd 15, Bairro N. 5rd de Lurdes, CEP r? 
451~ Encruzilhada - BA em cumprimento ao que determina o Esta Dito 
Social da enoperattra A corininicaçao redirnivse através de coratulictao pce 
~to a todos os cooperados, acaresde circulares e do Edital de'

Crinvoca00,  

rendo era-
rape tuna cópia do Edital a todos, entre os dias IR (dezoito) c 21 

(vinte e unal de março, nade OS MOMIIIO assinaram e delimim o dia eu que 

50rarn cientificados ronrono,: artigo 22, 5 r do Esidauto Sorra. A. Awerobleta 

Geral Ordlnett - ACO, teve inicio às MOO horas, no primeira
' colWocarolo, corri 

presença de .n (vinte e um) cooperados, contem:Ge as asunaturas constantes no 
 

... 	
Rua ia!, Salguei Lamento, n°440, liatwa aba Mamo- Vitória terramoto. 
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COOPEMED - COOPERATIVA DE SAÚDE 

anu de presença da Ata. Nada oportunidade a Presides& da Cionfammt • 
Senhora Karina Silva Sa_mos, anunincio a prendendo da Assuribiem. 
agradeceu a presence de todos os- prestarei e convidou para dinipor a Musa r 
Senhora Piano Oliveira Guimernes . Vice Presidente, a Senhora Raiana Maria 
~ia Miranda - Conselheira Fritai  c a mim, maric Neta Almeida uma - 

Seaddt para auxiliar rernta Assembleia e lavrar aft Ata. Então, a Prmidente 

solicitou a &nu &debela. que ~e a leitura do Edital de Convor&bo, o qual 

vai transcrito nesta Ata ) "Wired_ DE CONVOCAÇÃO ASSUMIDA GERAL 

ORDENARIA, A Presidem ti COOFEMED COOPERATTVA PE SAÚDE,. na usa 

de suas atrilinieries estaludrim, condas as depenados 4:d "shi doia sein ein número 

de 21, pruri reziniumsse em Assoai:km Curai Onfirtrinrc. mir se reidiand sia sede Mi 

COOPEtriLitit nesta oda& de Vitima da Giinernsd. Estado Si lida; sito ao Rua tufo 

Miguel Lourenço, rd 440, Bairro Alto Mama, a se rearearr no dia 31 de Mano da 2014,  

obedecunda aos seguiram hadados e 'quorum" para sia: untalsciu ~me ria ateso 

local. ~pandos que determina o Ealstato Sanai: 1)Em Primeira corroarardo 890  

liana sara a prestem de 2/3 (dois lemos) das R59~31.135; 2) Em Segundo earnocaçao ãs 

990 &Iras agir a preseem da mtiodr rads uni da mimem de cesociadd: 3)Em Terceira 

e última Cogradelçai ee W:00 liOas ann ir presença minem de 10 (dez) mopriut 

parn deldieneent Mim a seguink Ordem do Doi a) ~Capto de Cantas do 

merdoter 2043, winmeinderefor 1) ,datária do Cm:selim de Admiuístrogla; 

balança patrimonial; 9 demonsferrniao da ~Ude; 41 parecer da Conselho 

Fiscal; 5)$~ paca o pra:cimo denta: DeSduação das sobras ou rateia 

da perdasad AallartOS de interesse Gera Vitória da Conquista. BA. 11 de mano 

de 
2914. Kerma Saia Santas - ~te." A presidente solicitou a leitura do Item 

"a' do Edital de Convonm& Prestou& de Contas doamorfa
. 'o 3/13, 

compreendendo o Relatório do Conselho de Administração, 
 o PalanCo 

Patrinsurdil. o deronnerativo do resadtadri o Pare= do Coreelho FsgaL er par 
fim, os Danes pata o próximo Exerdcio de 2914. A Presidente, deu uncio aos 
debates explicando, atrases do Relatei& do Conselho, que a presente 
assembleia na verdade ma ~rente protocolar, tendo ern virna que nin 
houve ~uma operactio financeira própria do &fero desta cooperathsa. no 
Exerddo dc 2015, e que o %landi Potrero:dial foi eunfeezionado aprrnientando 
um perda de RE 1356,00 (mil creremos e cinquenta e seis reais), referente 

a 

despegas a417113~1V083 de sede. Logo opas a Senhora Maria& Maria 
Andrade Miranda, ~teu o Parecer do Cernelha Foçai, que em seu 
rriderrio opinava favoravelmente pela aprovaçacr dm Cantas apresai tubo_ Na „A

io 

LOMIt. Iii~dOs: os planOS para o Excedei° de 2014, que 

compreendia a adue& de tira plano mim ostensivo de markering, que 's 
possibilite a contornem da cooperativa par algum remador de Serviço 5.400. a 

Pomada& solicitou que a assembleia escolhesse em ~ame para 
conduzir as tratares de vournIO deste item, tendo Mn veie que tis ocupantes 

da mem estavam legalmente impedidos para tal andbukge. Por escolhido pela 
maioria a exerperada Michelle Santos Paes, para conduzir provisoriamente a 
AGO. Logo após, as contas foram submetidas à votação, sendo que a 
Assembleia votou pelo aProvar90,  por 148tanbriciad A Presidente. 

Rue Mn Miguel Lourenço. fe aeCirtnAflo Wason -lAbSsit dk GOMOSOS 
2 CYPI e 19=-934/13001-78 

(SF maf-±t- 
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COOFENIED - COOPFSATIVA DESAME 

~sumindo a rumando da Assembleia. solicitou o mim,Sertemtia, que (teme 
a leitura do próximo nein da Ordem do Dia desta AGO. liem "V, DestInaçao 
das sobras ou rateia das perdes. salde que neste montante foi int* pelo 
Presidente que, &anal das Perdas apuradas no Balanço Patrimonial. a ~aro 
deveriam der suportadas pelos sacias, no limite do capital integralizada por 
cada um. Deste modo como iodes os n (vinte e um) ~pendes possuem a 

mesma 
quantidade de duplo' integralizado as pealos sazão caberias par estos 

man arte de capitai dividido dm vinte e tona parte. iguaisESMO (sessenta 
e quatro reats e cinquennt e oiro talhe:os). Após urna breve discussão e 
verificaçao do Estatuto. o item foi posta em votando. e ObtifFe apratasSo 
unanime. Passouete então a discussão de Ultimo- item da Ordem do Dia. item 

0e, Amolam de fracasse Geral_ Assim miolo, explanou-se 
sobre arsorthe 

Miaram. e foi levantada a questão da falta de cranprentetimento da alguns 
amperaddi para com os objetivos mtnums da Contentai. A Vire ~adente 
afirmou que muito malsam inict houvesse nenhum courrato Urnanks os 
cooperados deveriam estar sempre presmaes e stOmpiMblif mais de perto as 

atividades coop....
a-enristas, e que mesmo não detendo nenbann cargo de 

dimmna todos thétarti direito, e dever. de atuar em nane/Rio da cooperativa-
Nada mais ~de a watt a Presidente agradeceu st presença de todos as 
cooperados e deu por encerrada a Assembleia Geral Cultuara Depois de 

acabada, a AM foi lida e assiroda mie 
todas as presentes. E mi. Maria Neta 

Almeida Umas secretario desm Asseinbkna Geral Oraluvita, lavrei apresente 
Ata, e CERTIFICO efue seta a cópia Flel às Ata, transmita do Livro de Alas de 

Asseardnuias Geons desta cooperativa. VI • da 
	-. Bitaa_ "tI de 

março da 2014. Maria Neta Almeida Lima( . 	
t. 

s../  

LLSTA DE PRESENÇA DA ASSaIBLE1A GERAL ORDEth43,
1A: 

mAnfirmall? "2":11)t-

onsamte fiscal -ar ozuwasgs9  

,».0.4-1TAL3 élue <An  

.4.~E mmarnsuos »nos soyzn 
ConuMeMFMal - CCP 2293725  

-f‘'' 	
i:Waktata 

2 	W71 mipiontteCenao FMal- 	357315-GO 

alta Má" 
Miguel Leurerso. rd 4i0. Banto Anu Matem - Uttona da-Conquista. 

CNP' n 14.3r.914/0001-75  



aeM45: -; 
A Bpariaça~ 

Urninn5-05  

O R 0  raleitirr 46"rt.taic :atuir 
ÃutenfiëiWUígftIí . - 	A  
1;39rTnc.Vr.41€52.6•Lel 	 e94 Anélenn,11 

	

da Ui 0...1•721=~1.5•~2mburNnunida•ein:WG• 	 d,  
~asas 	aniewantesa .0.-E5rcivemalb. 0.1e 

CÓd. aufenticaran70-950709.180826430465-5: Data: 071021201606:43: 

Sela DEoftal de riscelizaplo irpo Normal C A902055912ala r 
Vabr Total daAti../irá 	. 

ca onfEaotd.dÕ doatoap, https;Iliebdigh20~. 

INC. N.  

;Fls. 02.`•_____Lvr---lit 
Q-ng—  g 

CWEEMED - COOPERATIVA DE SAÚDE 
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficia/ do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estada da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência. foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da PanNba, a Corregedoda Geral de Justiça editou a Provimento CGJPI3 N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos fatoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A0012345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do slte do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço http://corregedadatbjus.baselo-dlgitall  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE 
TRABALHO DA SAUDE tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO tal emitida em 12/03/2018 12:14:42 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°. 10° e seus §§ 1° e r da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autenticargazevedobastos.notbr 

Para Informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdiaital.azevedobastos,notbr e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 928754 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso sita até 07/03/2019 09:58:40 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 70950703180826430465-1 a 70950703180826430465-5 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 1E406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001 Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014. 

O referido e verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d 7341r:194(057f 2d651fe6b cO5b3a50d7e52a3887fc1fec4fce7820fib2e832882efege2Ba8201(168(253fgedb7e185ccOa d Da719c730a15354d7142 
c1440ec3e642f553d0od16b8601,79e02c5 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

Ata de Assembleia Geral Extraordinária da COOFEMEG - Coopera. de 

Saúde. C31111 n° 19322-934/01:101•78, MIRE o' 294000403a ralada 
kin 05 de 

Aos ria diaa do ir& de novembro de dres mil e quatorze. na 
 sede ala da novembro de W14. 

Cooferned, a Itua h& Miguel Lourenço. n" 440. Bairro Alto !visai C..hk' 491.35-
MO, Vitória da Conquista. estado da Bohle às 136O horas, em primeira 
convoca°, reuniram-se aro Assembleia Geral Extraordinária, 

todos nn 21 

(vinte e anil cooperados da COOFEMED • WOPERATIVA DE 5ACEDE %-
Alaria Oliveira Coimaria, brasileira,  solteira. Enfenneina,  paradora de AG 

sob o' 12.6117.256469 P/BA, insmita no CPP n" 011.511.073-57. residente e 
dorniciliada à Rua 16 de lolho, n" 62, Dairro Couro. CE? n" 45.7i0400, 
Máquinique - Bk 2. Minho Santos Melo, In-asila, casado. Talco de 
Earmariern. Emanta de RC sob nhl 11505.747-115SP/BA, inanis no cFp ne 

832.810 	
'115-71, restitionie e domiciliado a Praça Maria Dum& Santa n'' 26. 

Bairro Alto da Boa Vista, CEP if 45.-L5omo. Encomiando - BA. 3. Artgall 
toga Costa, boi:aleira, ateins, Tara de Enferme parde RG sob 
ri" 04.409.452-31 55P/11A. inscrita 0.0 CPF 

nr 007.6P-P203. residente e 

domiciliado it Rua Almiro Alves Dias. rriti. Bano &a Rim, CE2 n" 46.15:3- 
000. Encruzilhada - BA; 4. Bárbara de Almeida Soa asilara, salsa 
Nutricionista, portadora de AG sob n" 13.461.593M 551

1/BA, inscrita na CPF te 

0231.353,145-71, raiemo e domiciliado 
à Rua IgInio Correia de Meto, ti"' 125. 

Baia Caro, CEP tf 45.14t/-000. Bambe - BA: 5. Candla Martins Azevedo
,  

brurile•Ua. aollat Aaisterase Social, portadora de AG sob ri 12267.64
9-39  

967/BA. inSCIlia no CPF if 013.16330-17, adente e domicilia& e Rue 
Amâncio Alves, W131, Bairro Minn& CE? n' 45.1504100, Cavalhada -BA:6-

Cláudia Santim Paa baila,  solteira,  Ninais._ portadora de RG sob ir' 

08.825.882-$4 55P/BA,  lar& nn t-n-  ie 978.615.90s-no,  residente e 

domicilia& à Rua W, Offia 21. 13airro lama. I. Cial if 45.029.2.10, Vitória da 
Co:inquieta - BA: 7. Dia Cesta Mora, breca& soltara, Enfarara. 
prendara de RIS sois ri' 11.329,115-91.55P/BA. 

insaini no CPF n" 0418.179.865-

IA, residente it dorniciliada á Rua E. piam a Casa 13, Mons& liem Cater 
&kWCandeia CEP W 451329,

000, Vila da Conquista - 8Pu. 8. agenda& 

Saara Lopes. bailam solteiro. &ratazana-o, 
ponvelora  de RG 5CAT nt 

MC13258228 55P/MG. ermita no CPF tf 1279378.936•2t nada& e 
domiciliado k Praça Pedro Ferrar. n° 17 Bairro Centro, cm

,  o.  45.1504/010,  

Emmahado - BA: 9. Elaine Eliseo Cerque& bale& solteira. Técnica de 
~tent portadma de RG 5013 n" MC9226672 55P/MC, Irisas no CPF n" 
043.249.326-38, admite e dai:fiada à Rua Capiau 11~ Fadado, n" 256. 

MITO Seta, CEP n° 36~300, lvlunst - 
MG; 10. jeane Mara Cardoso 

Pala, adiara. cassay
- Atua de Eram:nega, mama de RG sob tf 

C13.147.656-20 55P/BA, inani 
bi no CPF n" 654.571.125-:24, ralei& a 

donricillada à Ui/ JuS0 IvlitUCI. Lourenço, n° 440. Bairro Alto laia. CEP te 
45805-080, intetria da Consolou - 9.1/4  11: &ela Melo Mia. Carvalho, 

bailara, caseta ~Raiar de 
Enfermagem portadat3 de AG sob re' 81311.19844/7-

48 5511
/ BA, frismita no CPF ric Iii0.67W425.22, residente e dombriliada à Rtta 

Rtut Joacs Miguel Lauxiwc, 
 re-140, Iam Alio Matai. • Vias da Conqubni. 

eNRI tr• 19.321934/ Mn-7s 	
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COOFEMED - COOPERADV A DE TRABALHO DA SAÚDE 

;use Antônio Palm. O' 3B, Bairro Centro. CEP n" 4115~ Eneorofflado - RA; 

12 jook Humberto Alva IteliA Sobrinho, 
brasileiro, ralara Tapa o dr 

Enfermasamt paradora de RG sob o" 09,77303235 S5P/73A, Inscrita no CPF n" 

033284.785-31, 
 residenie domiciliada a Rua Itarkniliono Matos, n" 22. tarro 

Alvorada CEP re 45.154000 Encruzilhada - BA; 13. Karina Silva santos, 
Praieira solteira, ~Pira, poradora do RG n" 11.181.483-98 SSP-BA. 
inscrita no CPF ne 0706S.716-54 residente e cantata:Ia A Avenida Ana do 
Contorna Rua das Laranieiras. Quadra AI Casa 01. tarro apito Santa CEP 

45037450, 
 Vitada da Conquista - 344.: 19, ?dada Aparecida Araújo Carealbo, 

brasileira, solteira. Aandar de Enfermagens. portadora lie AGscab :C' 03.74685a 
511 %"1"/ BA, Inscrita CPF 739367315-00, residente e domiciliai& à Rua 

Padre Meara re 01. Bairro N. se de Lordes. CEP re 45.1504* Encrualhada 

- BA; 15. drlartana ?Anda Andrade 
Miranda. brasileira, solteira, Enfermara,  

portadora de RG Pada re 09.732-10362 W/ BA. burra no Cri n095-170
,310- 

69, residente e dona-
Cada à Rua Pastor Valoram, 	204, Ed. França 

Gandomírdo Meaterranee, Raiai Condam, CEP re 45.028-742. Vitela da 
Conquistas - BA; 16. 5hria Neta Afinada Una brasiliano. solteira Tialica 

Ue 

Enfermara portadora de RG sobre 12.449.044-5 SSP, 8A, asaita no CPF 
re 

019.561_93546l, maidente e doracilials k Rim C. if 71, Povoado de Vila Balda 
CEP n" 45.150-030, Enormidade - 11A: 17. Mariamna. Maca& Manes, 
brasileiro. solara Técnica de aterrageflt paradora deRG sob tf 14230,040- 

70 	
P/ A. inscrita no CFF P 047.766.655-81, radente e &mit

-filada a Rua IV. 

Sr.' de Lurdes, re 13, Bairro N.Sc." de Lurdes. CEP ce 45.150
4100,  Earrandiada - 

BA; ui- Marlene AltartInt dna Anjos Sousa brasileira. asseda Aualiar de 
Prderroasea puradoza de KG sob re 01.543.21444  SSIVBA. inscrita no CPF re 

D9337.605-25, residente e dernialocia a Rua Adindo Alves Oliveira n" 06, 
Bairro .Alearada, CEP te 45150-000, Encruzilhada - BA; 19 ~ele Santas 
Porra brasileira, solteira Médias portadora a RG sob retIRS23229-03 

	BA. 

nee-lita 
no CPF 013-431351543, real/ante e doaria& à Rua 07. Casa 21. 

Bairro inocoop 1, CEP te 45.029-nO, Viana da Conquista - BA: 20. Priscilla 
Martiam Azevedo, braPiena Paira. Nutricionista podadora de RG sob n" 

12.857.00-72 SSP/BA. Pacrita no CPF n° 343 .1 
	;adente e 

domicalala a Rua Amâncio Alves. tal, Bairro Baanna, CEP o" 45.150-000 
Encruzilhada - BA: 21. Quisera Hapuque Santos Pa brasileira divorciada, 

Pacatas°. portadora de AG ad, 
 TO 08,625.744-4.2 RiP/13A. atenta rao CPF n" 

00:5260.586-86, residente e Partada á Rua 67, Casa 21 Bairro lnocixrp rFP 
ri" 45.IW430. Varia da Conquista - 3A tendo cano Pasidente a ~ara 

Karam Silva SUAM e. 
ern cumprimento estrito as detenninaçda do Estatuto 

Social. Para cato de divulgada. Foi realizada a comanicarda por amiao 
todos tts assettiados, através de circulam e do 'Edital de Convocação armado no 
mural da careperaidea, e talaste entregue de aipi deste 

mesmo Edital e 

todos. entre a dias 27 (vinte e das) e.25 (vinte e cinco) de outubro. ?te 
crportunidade. os capados assin.sram e dataram o dia em que foram 

cientificados, conforme Piga a 9 7' do alongo Sarai ata ASSCIllbittiti Geral 

Extraordinária iniciou-se à; tiett tunaç, tru Farimainia convocação, com 

RIU. 
lace Miguel Panca reataurro Alto Pra. ititaa da~ 

041") re1.9,322:04/010-12  

\ Priv 

- 
ita:tchasr.tt net Lal~attaatt 	et ta 

d.izitsixexte.nsevarnftwaana.2~t.td~c."-~ 
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COOFEVED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SA 'DE 	c  -7 
r 

de todos os 21 Mine v um) cooperados, codorna aprego as. amatrouriza na 
Lista da Preserna. A Pres/Marte da azafamais 4isktuntra preeidéncia 
Awanbiazia. omitimos consta no artigo 2 cla Estatuto. Apts as agradecimentos 
Mictais, a linsizionte convidou alguns ITIMIth.005 dos Conselhos para compor 

mesa: Alaria Otivelra Guisara% - Vim Presidaito; Marlene Stmbis dos Anjos 
Souza - ConsetNrira Fiscal, c ti mim. Claudia Soutos Paes, para sondadas a 
Assembleia e lavrar a AM. A Presidente solicitou que fizesse a leitura do Edital 
de Camtocação, o qual vai transcrita nesta Atai "EDETAL DE CONVOCAÇÃO - 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. A Pteadorar ittr COOFENIED - 

COOPERATIVA DE SAÚDE, CNPIir 79-3219~14& no uso das amlaritaes 

que lha agem o artigo 23 da Estalo Soai, atozvaz aduz as comaimaris(es), cote 

untadela sie em nanica de 21. pais niuntratesecm Asstra&tera Grui &Mord/nada 

sve 
se radiam) n a seda da COOEEMED. nesta eidade de Vildria da ConquisD,Estado 

dO &SOL SUO na Rad Iole MiaeJ lournat :R 440. &ao Alta Mira no dia 05 ar 

Notaram rk 21114, obedecendo ars segundes itorrirws e marram para insta1ação:2) Em 

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO às 830 Naos, COPO A ~LOA de 2/3 (dots terças) das 

osso:Soa 2) Em SEGLENDA CONVOCAÇÃO as 939 Ivan, cem a postiço da 

metade Itt21, uni da mimai de 400~ 3) Em TERCEIRA E ÚLTIMA 

CONVOCA ÇÁO Is 10)30 liaras rem ti ormenta taiMOla friO Hm) ~Medos, Posa 

dei:benzem solar a natais.  ORDEM DO DIA: L Rifomut do EffloNto Soda/ 

com ~ia do Objeta Serial: al Altemptics A ttome da ~ia 14 

Atenção do adores° da sedr administrativar ri Mortificapto do valor das 

quotas palra Eleicsio e posar do novo Conselheiro Térnicasipemciaaali em 

confannidadr ao ruma Estatuto Social 3. Eleição r posse da naco ebOSCIIW 

FireCaL Vitória da Comprista gd, 22 de outubro de 1014. Xariro sara Santos - 

Presidente da 
COOFEMED.". Conduzida a leitura. a Senhora Presidente solicitou 

a leitura doho 	911~_—L0)-s1-SaMi
án3'At que bata da Reforma estatuttria. 

relatando para os associados que foi ~adia uma reforma geral no atatutt, 

amai,  após tana orientação da Oall, para gut a ~ativa se adapiasse a 

Lel 11699/2012. tendo em VISUI glit sua atividade e ~lamentada por esta 

legislaÇão especifica. Neste ato foram distriladascef ias do Estatuto retomado 
a lodos as 'delas, v priescm-tv an seguida a ler artigo por artigo. explicando 
cada um dates, colocando-os para avaliação dos presentes c solicitando que 
todos se ratudfmaussena sempre observando que o determina a Lá 12690/12, 
primeiramente. e, em ca.t subsidiado Lei 5.761/71. Em seguida. ainda na 
mesma Ordem do Na. foi discutida a proposta de alteração do amigo 

20 

(szigundo), 
 onde forma sugeridos moclifiatrEmi nas Objetivos da Coai emed. 

baldo em vista que os IMS11126 dever,' se adequar a nova realidade cooperativa. 

bem corno aos profissiondÊ que a campeie. Passou-Be an seguida st ler o artigo 
cara a slra non redra, mplicando OS inudallsÇaS implementadas, e, cozziee não 
houve sambam& sugerido de mudança no modelo primusto 

eidos es presentes 

aptos A ',miar apimatram por unanimidade a nova redação do artigo la 

(segundo). 
 da Esbxbato. que alterou os ~Seus da Coofemed. Passou-se então 

para o próximo item da Ordem do dia. jjnCt modificação do artigo r 

(primeiro), alterando o nrysit da coaperatwa. Foi esclarecido pela Envtid 

Rua Não Migar) lazurzwalant 440. Bairro Alto Mareio- Vitaria daConquisba 
CNP) n 19.33464/0091413  
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COOFERIED - COOPERAM' A DE TRABALHO DA SAÚDE 

que mede a necessidade de alteração da dimmermção datroci 
	A Par i"aria 

de imposição da LM 121690/fl opecificameute em seu artigo Át) 51°, ande 
obriga as cooperativas de trabalho a adicionar a 

expressa° 'Cooperei:tu de 

TrabrahO' na 
dermaimole tOcid dil CoOpoorláxia. Deste modo, foi sugerida a 

&mo-mimoso -000~-13  - COOPERATIVA 
PE ~HO DA SALIVE" . 

Ato embrido, Iodes os pimentas aptos a vaiar aprovaram por unanimidade a 
nova denominação da Certroneds Dando continuidade a discussão, passou-se 

ao próxima ponto da Ordem do Dia, ilta ao& Si Informado que, por 

munem Ge urdem económicos e logisticos, a sede social da omperdiva iria 
mudar para o segainte endereço: Praça liSe Tammtio Neves. o' FM 
adindo anquisht Center. ? andar, sala 103. Centro. Vitória da Conquista-BA

,  

CEP N'' 45.000.902. Posto em votação, o novo eito da Coofomed foi 
aprovado por ursaidiniclades Dando cantinuidade a AGE, foi lida o,_,:__

r da 

Ordem do Dia. cot trata da Alteração do artigo 20' (vig'
estra0). no intuito de 

modificar o vaiar das quotas partes para um odiar mais acocÁvel aos lutaras 
cooperados Assam sendo foi sugerido rpm a capitai. sertil da COOFEMED 

fosse dividido em quotas pades no valor de R$ 1,00 (tua tad) rada urnz sendo 
que o manara sitribrea de coras partm do apitai õricial a ser subscrito pelo 
assedado por ~Mão de ma atriessào, seria deito() (nen) quotas partes que 
podem ser intemalbuidas à visMs ou em ate 10 (dm) ;lamelas ~ri Logo em 

seguida. o artigo foi lido confim 
nova ~o, colmando-o para avaliação 

dos presantom e solicitando que Vedas se mudiediresezz com sugestões Não 
havendo nenhuma sugeria de mudança, todos os gosmentas aptos a votar 
aprovaram por untritnidadea nova redação do artigc Assim sendo, mano não 
limem nenhuma rriudanca podador no modelo proposto, foi amestrado o tom 

do novo E.statutr) social da Cooftimed. G Estamto Se-mi  aprovado ne~ alo ê 

parte integrante dom Ara. Após, dewse inicici a aplanação quanto a 
modificação da quanddeile unharia de quotas panes it ~alisadas A Fra. 
Karina, no mo da palavra, explicou que se fez nensidria a atualização da 

go:druida' de de LleOten pari* dos coopentdos hmtiadoms, que 
ate tolda eram de 

50 (cinquenta) quotas partes, na valor de R5 300.00 Orodantos) TOS. inlaliza9d0  

15.03200 (quirim mil) reais Apôs a aprovação da novo artigo 19 (detrulate). 
iodeis im El (vMie e um) ~penam pt.~ a poSSOIT 15.000 

(rime  m11) 

quotas partes, rsi vaiar unitário de 1.00 (um real) cada. A atualização feita no 
valor ~rio das quotas panes não implicara em mudamma na atml mancais 

mentindo* dos cooperados perante a toupwativa, nen mmpummi no capital hl 

integre-11~10 palm usemos Dando ~tento a 
ASSernbieinv p~ML--"X a 

0~EEE-42-111.à: Eleição e passe da nevo Conselheira Térmico-

Operacional, 
 em confarmidade m novo Eatembs Social mino-aprovada A 

M
aifficariva para a commaolui ~a eleja de retro Calhestro se citi pelo 

pedido de atratamMto de atividades Matam, %aios pela cartaelhehm 
Alma Oliveira Guimarães, que alegou motivação partias-3mm. Cia cooperados 
foram devi/temeres, comunicados com ardas:~ da rmancia no osga de 
Vice ?residente A FreMlente suspendeu os trabalhas para dm início ao 
proamo eleitoral. Neste fainnoratO (ai telenabnd0 dag presentes que" cargo 

Riu jato Miguel Lourenço. ir Mo Bairro Alto Mimo s Visam da Conquista, 

- 	 cal 120192W9-WODOWS 
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COOEEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

Vim Presidente fora substrtulde pelo cargo "Cense:fruo Tenoie upuitaciner, 

sendo sitie este pessoa realscompeblitmer. e eXaCi& uma ai' idade prosims aos 

cooperados, na presta* Mn areiem Foi dito bambem que o sócioSito nesta 
ocasião apenas concluiria o mandato do Conselheira que abandonou o cargo 

uma vez que ista deino Ade implicara em novo mandato O mandato do atual 

Conselho de Admainistracetio se encerra em lb (desaseis) de setembro de 2C17 
(dois mil e dezeisiote). Para cantor= ao cargo de Conselheiro Técnico 
Opetaciaml. apertes urna cooperada se ammentou: MICIELLE SANTOS 
PAES, brasileira, solteira niÉdbi±. portadora do Re d' (18.325.719-03 MVSA. 

CPF re 015.431.315-33. residente e domkiliaile ria Rue 07. casa 21. buicoop 1 - 
CEP 45.C129-21O - Vitória da Cciuquista-BA. Abriria a votao, a candidata int 

ela pela einardmIdade dos WilpeladOS pn:Senb2S. Por fim passou-se a 34  

Eleklo e passe de novo Conselho rema 
Assim zzwei a eleiW anterior, cis empeçados temiam foram devidamente 
~bicados nen antecedanda da deka° para os auges do Conselho Fiscal A 

Prcsidtmit manteve suspensos cei trabalhes para inicie  o processo eleit=1. 

Para concorrer aos caros do Conselho Fiscal foi arrematada urna chapa única. 
camposin pelos seguintes cooperados Çg1üaP MARIANA MARIA 
ANDRADE MIRANDA, brasikdre. solteira, Enfermeira, portadora do AG O' 

0973210362/W2RA. e Cit GZU7u3E1549, residenie t dainisiliada a Rua 
Pastor Valdoanke dflvefr& n" 204. Condominiii ~terrãneo. Ed França. 

Bairro Candeias, CEP te 45.028-742 - Vitorie de Conquisie-BA; DIANTE COSTA 
MOREIRA. brasileira, Enfatneira, portadom eRGn 11329.115-91 93P-A, 
CPF rei MiS.179.80-, reddenm e domiciliais na Rira E Quadra G, casa 13, 

Morada de liem 
Querer, aima Candeias. Cl? Ff' 45.023030, Vitoria da 

Conquists-BA e MaMIA OLIVELP.A GUIMARÃES. ira. sielxrea. 
Enfermeira, pai:idosa de AG sob Tf 124W2See69

93PlEA. ~Ha lio 	 te 

011.511.07347, residente e cheriddliads h Rim 16 de Telho, n" 62, Animo Centro, 
CEP o" 452714011 Mitiqtunique - BA. Mama à vomição. os candidetos foram 
eleitos por unanieoldade peio coopisedes Femenis, para um mandato de 1 
(um) ano. iniciado nesta data Cti de novembm de 2014 ate te de novembro de 
RB& em á:imitaria logislarlio em vigor e ao Estatuto Soda Todos as 
cooperados eleitos, no ato de sim posse, drcieramill sgeb PenA5 da lei que M

se 	

o 

ET3COntrardin itelegIVS, Wel irapedidUS 
por lei. ou condenados a- penas que 

vede ainda que tirmporaciamente ci acesso a armes pública ou por crime 

hatimmiter, 
previ:SACA°. suborne. Crincuesen, peculato ou careza a troncuda 

pop:alar, a k pública ou a propriedade declararam 
indo-sive que Mo sedariam 

entre eles laces de remoeste ate ir grau, ma linha reta ou coletem!. nein 
exercem curmilitivarneute versos nos orgos de administrei:leo e 

de fireaúlzaciia. 

de conformida& tomo dis-piie as Allir 51w 56, 34 1" e r datei 5264/71. A 

Pnisidente da Assembleia parabenizou oa novos Conselheiros receite-
empossadcs. Nada mais havendo a trama, a Conselheira Presidente dou Por 

remorada a Assembleia Gemi 
Extraurdirária. Etapa de acabadas Ata kl lida 

e assinada pt.t [Odes Ouplesentes. 
E eu, Cláudia Santos Paes. secretaria d 

Assemlibriaeeralatraordituirle, Mimei a presente Ate e CERTIFICO que 
es 

Ruir leria leigunl !suam:Co. Case tains Alto Manem- Viuut. 
da Concridnia. 

cNPln suM19:14/0001.78,.., 
..Yiltr  . 

G_F,/ 
at- 
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CCOFEMED - COOPERATIVA DE TFLAB ALHO DA SAHDE 

a cópia fiel da Ma, transcrita da livro de Aias ti- oisserreala Galais Justo 

~peca, cera. Vitorie da Conquista - Bahia. 05 de noverniro k 4 Queila 

Santos Paco 

LISTA_ OE PRESENÇA DA ASSEMELHA GMAL EXTRAORDINÁRIA 

r 
"arkik invic-a• 

A SILVA SANTOS 
Cor~ ~adota • CFP CrAIMA 71 

\ -43 	
C14 	t1/4à.4  

MIflWLESSNI 
Co 	'laia 	 a: 	 OMON:ifl Rinst-CI`F 623.170 	w‘e'i• 

GT 015AM 

j
M
L 
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Careollodt.frotobala -CroF 019361 taAtA 
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CLAUDIA SANTOS IMIS 
CPF -9M618.98544 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. /Moer Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos. Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paralba. em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código do Autenticação Digital,  ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juddica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notes e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoda Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notodais e registra, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contêm um código único (por exemplo: Selo Digital: ASC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do sita do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.fipb.jus.bdselo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE 
TRABALHO DA SAÚDE tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da 
empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE a responsabilidade, (mica e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 08/03/2018 11:50:59 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o An. r. 100  e seus §§ 1° e r da MP 2200/2001, corno também, o documento eletrônico autenticado Contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE ou ao 
Cartório peio endereço de e-mail autentica@azevedobastos.nothr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o sita https://autdigitatazevedobastos.notbr  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 928789 

A Consulta desta Declaração estará cilsponlvel em nosso sita ate 07/03/2019 10:03:34 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 70950703180833240558-1 a 70950703180833240558-7 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.409/2002, Medida Provisória n° 2200/2001. Lei Federal n° 13.105/2015. Lei 
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ W 003/2014. 
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COOFEM COOFffCATIVA DETRÁBALRO DA SAÚDE 

REFORMA ESTATUTÁRIA APROVADA PIRA ASSEMBLEIA CIFRAI- 
EXTRAORDINÁRIA, RFA/  1ZADA EM as DE NO~BRJ DE int 

ESTATUTO SOCIAL 

CAPITULO I 

DA DENOMINACÃO,SEDE, FORO, ÁREA DE O DURÂÇ4O E ANO 

Att. r - À TIffirIFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE. com  
nome de LIADA, ~EM:ED. sociedade cooperativa. S2171 fins lucrativos, 

nanatiruído nu dia 16 de selar:abro de 2913, em conformidade com a Lei zirt  
5564/71, atualizada pela lei 12.:939/ 12. O regida por mte Estatuto. pelos seitirn 
e principie* do Coopenttivismo e pelas dispas:içam legais vigentes, tendo: 

1 -Rute e administrava,  na ratinicipilt do Vitoria da Conquista no Estada da Bebia, 
4. Traça PT:siderar rematado ~e,n 65. Editiclo Conquitia Center, r andar, 'ata 

IS - centro- CEt-45.000-602: 
-Foro jurídica TiS Contaste de Vitona da Conquista, Estado de Piehiei 

11 Área de mav para efeito de admissão de cooperadas e prestaçao de serviços. 
~gerido ando ~ia naciond, podendo irei:ave podendo Utiludive 
concorrer a precedam thimultries e abrir Miras; 

- Fato S dvra ittleteraterul0; 
IV - Ano social rintipreendido nu período de 1 de faveiro a 31 de Derzerittio de 

cada ano. 

cketn-to ii 

DO OBJETO SOCIAL ESEUS OBJETIVOS 

Art. r - A Coup~iva de Trabalho COOffiNEED - COOPERATIVA DE 

TRA.BALHO DA SAÚDE. man base na reialearação retipitici a que se obrigam 

se-m cooperadas. tem por objeto Voejai: 

- Atividartv medira arldrulaturial com recurso5 vara reatiracão de examee 
cenatpleameteres: Atividade médica embebe:Arial rescritt a ra205141tar% Atividade 
oriontolftru Sentas de vacinação e itillfiliZgãO tittinana; Atividades de 

atenr...e' ambulatorial: Atividades de enhetirtagerm Atividades de profissionais 
da nutrição; Atividades de privolctirte e pstiandlim. Atividade...e de apoio a 

gesitio de surde ; AU-cid-de. 	riskitarapeti Atividades de profissionais da 

li 
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COOFEMED -COOPERA-Mv A DE TRABALHO DA SAÚDE 

área de saúde; Serviços de arsiatencia suciai scm alojamento; Ana LiaderiMa 
atendimento em pronto-somara a anataras  hospitalares Para iteridimenin a 
urgências; Atividadm de atenção amada humana_ 

I - A rongregapo de profissionais para atuarem na ama da saúde. afins e 
complementares; 
11 - Criação de consdkdas para o exercício das atividades g apeinsorammto da 
prestação desentoas dos cooperadm; 
Iii - A aquisição de bens de consumo para laniefido dg seus cooperailm. 

51' - Para consecução dos sem objefiaos arriais a rormamtkva ria medida das 
suas possibilidades, devera: 

Promovera difusão da doutrina cooperativista e seus ~pios no quadro 
social, manco e funcional da cooperativa: 
Contratar em beritifidos dos cooperados interessados e no desenvolvimento 
dos objetivos badala come:UM com cooperativas na empresas ligadas ao 
consumo erageral;• 

e) Pmpiciar, com recursos do FfiTES, convi:nicas com itles opecializatim 
pablicas, ou privadas, a apinnmaremento incaico profissional empacitargm 

comserativism de seus.  cooperados; 

crl FL 	IaI mantraters, tilar ou intimir junto as cooperativas de medito e 
demais instItniples financeiras, todas as operação,  de credito e 

finandrunento de interessada cooperativa; 
e) AdlYliniStrat 011111 efideLda ut 115CUTS03 obtidos de seus cooperados para 

manunguão da Sociedade, 
trositiendar a perfeita manuessicao e funcionamento -de suas instalaram e 
bens FhpSsQa tfirpontillizados por terceiros; 
Contratar, pana ~ação dm seus objetivos sociais, agradem jurídicos, 
putalicitásios, transporteent gerai, culturais e -sociais: 
Lustgar em qualquer local, de sua área de atuação, Escritórios Regionais os 

Carteais de Atem:Emento; 
I) Adquirir. na medida_ em que o interesse social o aconselhar, implententm. 

maquinas, ferraméntati, peças e outras insurrvas destinados ás atividades 

ProfissionaimICO Soprados 

92" - Para a consecução das atividades enumeradas nos pio-apatias ntet ores  

podera a Cooperativa Empar contratos, acordos, ajustes e convênios, em nome 
das seuircooperados, com entidades publicas ti privadas, do Pais a do exterior, 
interessarias nn trabalho eventual destes, organizando a eremeão do serviçal, de 
forma a tanclarboinsliches til:Otos dm ajustes. 

g 	- NOS: contrates e convênios firmados, a Cooperativa representará os 

cooperadoisteokti~,agindo amo sua manda caria. 

t.it.  e 
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COOEDIED -COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÜDE 

- A ateio do Conselho de Administração, a sociedade pode 
	a 

outras sodedadeS coa:partira § 5° - A Cooperativa Morra sim: discirno:ação politica, racial, religiosa ou 

social e efetuara Suas operações sern qualqum ablativo 
de lucro. 

§ C - eIs atividades identificadas com o objeto social da Cooperativa dr 
Trabalho que atuam na preençan de scirdcos, nos munis do aeágo OInciso R 
da NI 13,690/21112, querido mamados tora do intardecenento da cooperativa. 
deverão ser SularsWeida:. a urna caceskainão ann mandato ronca superlor a 1 

um-
) ano ou ao prazo estimdede para a realização disso ailvidtt Ma

ta  em 

remar: iiapeeirlea pelOS 
ateies qui° se disponham a reedlso-les. cm 4ue seta° 

opostos os nageàitos para sua consocuçam os valores contratados e a 

teMbulçlso peennitia da oda sacus partidpe. 

C4I°11111,0 

DOS COOPERANTES 

DA ADMISSÃO, DIREITOS, DEVERES EltESPONSAIIIIIDADES 

Art. r - Posiere cocpssamse COOPE~ qualquer pessoa fwea que se 
d4xlititle e atue nas alivkladm ir serviços desenvolvidos péia COOPEMED. 

datinides no artigo Et
. denna da sua arca sie ação, saia legalmente capacitado e 

rts~ leat_oente dispor de si, concorde com as disposições deste Estatutos 
derreies da Assembléia Geral e do Conselho de Administraçào. 

na 
Art. 4 - NEM podará ~ar safou etstEnuar canto cooperado 

COOPENIED, seta pre4arzodn
unpotribilldide rectlint: 

I - Aqude que exerea 
ajou Venha eXercs qtralmen atividade contraria nes 

abletivos e propósitos M COOFEMED, ou prewelicial moa seus hs~s, ou 

13 - Aquele elsie sela propele!~ ou diamante M pessoa juMllos de qualquer com desvalida:ate. 

noturna (SR empe:melai, pablita Ou 
privad* que explore direta ou 

indireta:rente, coes Cias econôtrdros, as 
3liv,dades descritasne artigo 2°. 

111 - O Frui:Micra' que tal drainado da COOFEME
D.  

Art, r - A COOTEMEO devera promover 
o MAdicos 

~ação e st ~graça° doa 
Ul 

seus cooperados, qw, denota 
ser preaSlantiS autZnames,  

quaisquer especialidades, Erdatmeleas. 
	

lalermsgesn,Tes-nicos isnrti 

Raditile10- Farougausices. Bioquímicos e TécSeos em laboratório. 
Nutra:~ e Tc:micos em Nutrieslo. Patcaloglat arurgites-Clantistue, 
roMaletaptutat5 e TerapealaS Ocupacionats, Darlistral tent Saúde Cuterva, "-t 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRA/3AL110 DA SAÚDE 

Fonomdbilogas. Iliarnacieu, Medico Verrinaria, Assistente frociiii„ ELI'  acidai 

Físico, Psicopedagogn Odontalogo e Auxiliar do ~ide troa, 
ddvid-striárde 

regiStmdes nos respectivos conselhos de rtAçro e obrigatoriamente. devem 

exercer. com  quaiidadet critérios temia 

AxI V - 
O ~ris de cooperados sim iiinntado quanto ao trdoneur, não 

podendo, no entanto ser interior a 07 (sete) pessoas Macas. 

PARAGRAFO ÚNICO - O Conselho de Administrat,io da COOFEMED 

dormirá, arsaves de normas regimentais, 
 aprovado. em Assembleta GeraL 

fOraM de erganiuMan do sem quadro social 

Art. 711  - 	
assolar-se e propisomM preencherá a respectiva proposta de 

adinissão~o fornecida. pela COOPEMED. puitamea com mais duas 
testemunha bem cano a deciarmao degele ClptOil Livremente por associar-sei e 

apresentar a decunlentação 
exigida pelo Conselho de Administrava° para 

analise e avaliação. 

g 1" - Avaliada e aprovada a proporia pelo Conselho de Adnanistracilo
,  o 

proponente iniseg~ as quotas-partes da Capital Social subscrita nos 

temos e condivare previstas neste atmita e. padamente com o Presidente da 

COOPMED, assinará a Fana de Matricula passando eo a quaiidade de 

ã 
r O associado, com pressuposto paro inicio de SUIS atieldadn através da cooperado. 

COOPESIED, derma miar inscrito como auttanomo no INSS. 

Art. E - Cumprido o disposto no Artigo nimbe oassodado adquire todos os 
Medos e assume as obrigavam da Lel. timte reataria e das demais normas e 

delibenscaS da COMEMED. 

Art. 9a-São direitte do assmiado. alem de °uivos que a As5em-12RM Geral venha 

a Instituir 

o) -agrar plUte 185,  ASsambl-gaS Gerais. discutindo c votando os aunais 

qUe nela Se tratatern. 
b) Propor a Consellsa de Adminisomtio oti as Assembleias Gerais ~das 

de interesses da COOFEMED. 
4 Votes e ser votado para membro do 

CaftwEn-Ode Admtnistraçao e 

Conselho asnal, ou de outros &gare da COOFEea 
if) Demitir-se da COOFENIED quando lhe convier

,  

Salidtar rtur~ infamantes snlare os i-nados da COOFENIED e. mi 
.5,1 

Inês qtte alltC-Ceder c 
redizsgáis da Asserúbligs Geral Ordinária, 474 

e 
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COOP~Ie- COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

coresultar. na 
sede da COOFENIED. as Enos e desornes/0,0/.40e jiLea 

t-) Participar das sobras liquidez anual 
proporcionais a ma contribuição tweerearios. 

para os dispêndios e demais despesas da COO~D. 
Comeras Assembleia Gemi. de 

acordo cmno csobelece oEstatuto Racial 

Benefocianse dos serviços de natureza social prestado pela COOPFAUM. 

n Receber a repasse aderente d suo participação nos stuiços executados, 
de acordo men a programação financeira estabeletkla pela 

1) retiradas ruão ideriorm ao piso da ~guria ~nal e, na auchacia administração. 

deite. não 
Inferiores ao miaria mininus, cakuladas 

de forma 

propondorol às limas roilmlrodas ou 
és atividades desate/olvidas; 

h) duração do trabaIhr
i ncernal não superior a 6 (oito) horas diárias e 44 

(guarema e quilho') hrmas ~ara mudo 
quando a atividade. por mia 

natureza, demandar a 
prestação da trabalho por meio de plantões ou 

eseabis, facultada a compensação de licirárlos; 

§ repouso ~taro% remunerado, praimenciabiunteam diatrortsmic 

ml repouso anual rernanicradie, 
rd ~41 para o trabalho ronrono superior a do diurno; 

ol aelicionalrobre a retirada pana asatividadni insalubres era periprons; 

p) seguro de acidente de trarolbo.  

§ 2°  - Mo se aplica ra dispas:o nas aromas "I"  e"m"  do parogoiro anneaor !WS 

ataaacm gim as operacNis entre os cooperados e a COOrallin sejam 

ronronas. aIvo decisPo da Assembleia Gere) exacontrárM 

g 	- A COOPMED ~romã 
altemalivai legais, inclusive mediante 

preonamettio 
de monos, com 

base tall eriçados mac devem sez aprovados 

em Assembleia entrai para assegurar os 
direitos previsko nas amas 

m", "rin, "C e "p" do prOgraid entador e outros 
nue a Asserrobela Geral 

venha a instituir, inclusive estalactecer ~eia para 
fruição das dimitos 

g 4" 

e "p' 

- A 
fim de amen apreciadas pela Assembléia Gera! 

premestes dos constatem nas aitose,  1-   

~modos, refixidas na alínea Ma° 
 do orpat deste artigo, deverão ser 

apresentadas 
ao Cemento de Administração para 

a apreciaçde. com  a 

g St - As proposto sul.sitas por pelo menos If 5 (um nula) doe 
cooperados 

antecedtmcia 
minium de 30 (trinta) dias. 

serão oteigatuneanente Imadas pelo Cr inselho de lobeaboR" Assembléia 

Geral, e, não o senda, no 
prazo de 30 (trrota) dias, podmiSo ser apresentadas„ 

diretamente pelos ~penados proponentes_ 

§ 	- 
A COOPENIFX, devera respeitar as normas de saúde e de segurança do 

trabalho ptevishis 
na legislação em viiror e em atm atinnativos expedidos 

autoridades rompetentes. pata ta% 44 
atividades CaraS5 San 01$44V0  

Sada'. 
titia 

c5a- 
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Mit 10 - São deveres do raptado, 
venha a instituir- 

I - Subscrever e Integralirar as quota-parus da Capitai Social na terrn.05 deste 

Estatuto e contribuir ClIBI 
as arcas de servia e ncarpos operacioTtIISQUIC forem 

estabelecidos ~cobertura dos dispêndios e custa da COOFEMED; 

Gerei e resulte/a remedas pela Comam de AdllülliStrnifil. 

date as quais o de partiripir ativamente da SIM vida saldaria e empresarial. 

IV - Participar das perdas do nereide, propordonalmente 
aos gardass e 

operações que realizou com a COOFEVRIS a o Fundo de RMIVA não tor 

salidente pararidari-lan 
V - Prater ao Cortainn de AanirdbtaGrit aciarodnattos relacirmsdos sobre 
as atesai:Mandes relacionadas com os ~vos miais 
VI - levar ao conhecimento do Conselho de Administra:Ia elou Conselho 
Rad a existência de qualquer inegdadade que atente destra a lel e Estatuto 

Social VII - As-usar o as impedimento nas deliberações sobre quelques operação em 

que tertim intecesse aposta ao da COOFIDSED. 

VIU - Ressordr °avante; 

- Cumprir as disp~ deste Estatura. da Lei deliberações das Assembléias 

sti da condenação ou acordo em loas em reata de ressardmento de danos em 

- Sacudam porenainumte seus commornisses para com a COOPERIPO 

LI 

b) do reembdso au tudenitassio paga peia COOPEMED ans catrabirmet dos 

el do paparam
. ta feiro pela COOVEMEEt decorrente de beneficio assistalcial 

astfissiecuinalte. a - infamar a Lata carrate a anta paaparça se instituir tananceire 

deLtrjects ptiettion:easensozemewno -de eidnll niso3/44es para recebimento de seus mediras. 

d) dos di~os ejott despesas radiadas pela COO a» tento As 

dearrentra de atollato perpetrado pela cooperado no exenecia da 
atividade prol-estonai. propana pelos eatermantes dos serviços de sande 
em grad em que Figure a COOFEMEO como demandada; 

	
coa prestados a sande em geral, vartdo a evitar ando, desde que 

capava a ocorrinde tte culpa a dolo 
adi ato/fato preparada felo 

acataia  no exercício daatividade profissional: 

adi ~rodos e sem depeadenta pra força de contrato Pernada pela 

COOFESKED com terceiros: 

pessoas Poiclicas de dirdto público ou de regulomitehasta da prodsect. 
rtrlane Conselitas Proftssionain quando a COOPERIED adimplir debito 
do assoado perante esse.inserta, inclusive mas tio apenas. quando 

dasantsata de irregularidade documentai desci associado 
	 f 

- Inscreverse vamo afanam> 
no INX. e na atnietplo onde atua 

COOEERIED salter o risas direto ou indento de ser ~alada 

. de outras que a Assembleia Geral 
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COOFEMED COOPERATIVA DEIRARAM:IODA SAÚDE 

XI -Rufiar com a COOFEMED as operações tmairniCas que Cuieriesei sua, 

finalidade. XII- Menta atualizado todos os seus dados cadastrais solicitados na Ficha de 
Matrícula, e comunicar, por escrito, qualquer altermAio nos dados e iniciem:4es 

precedas de rimem passeai e/ OU proriSEMMil mémi ta esecuello dos 

contratos fumadcapela COOFEMEO. 
XIII Zelar pelo perimertio itsairOaL morai e pritMlorial da COOMMED

,  

colocando os lutastes, 
 da coletividade acima dos Interemes individuae, 

AM 11 - Ê limitada a sespansaladidade na COOFEMED tom que o associado 
responde somente pelo valor de suas quotas pares e pelas perdas ~das 
nas operações sociais, guardada a reptação ele ma participaipla nas mesmas 
opesapfies (§ Ic do Art lOSS do Código Civil &Míldio, COMplerOMMÉM OS 

ArM 11C 6) ará IM5nrii71) 

PARÁGRAFO ÚNICO . A responsabilidade do assisciado pelos compromissos 
assumidos pela COOPEMED, em Iacce de tercem% pedunspara as ~atidos

,  

entretidos e ~eidos, ate que selam aprovadas a contas do ~do que se 
deu o desligamento, nus poderá ser evocada se for ludiciadmente meida 

COOFEIMEO. 

Art. 12- As obrigações dos malparados eleddie analisadas com a COOFEMED 
e a metidas de Ma IMpOiMdfllidhde aMlo eModatiO, CM fitCe dt MrceliM

,  

pesem aos benedms e suciasi/Rs, no arde do valor da capital social 
integnalmadia presaccando, porém ars 01 (um) ano do dia de abertura da 

sucescao. 

PARÁGRAFO PENICO - Q herdeiras 
tio ilModadb falada° Mn, 

 direito as 

quotas pare inegralimilas do Carril Social e demais ~os pertencentes 
"de cugus suelegurandocasahm o direito de ingresso na COOFEMED, der 
que preencham ascenderes einateleidas nmte Estaue. 

oustnno IV 

ElÁDELUSSÃO, FliMIXAÇÁOE EXCLUSÃO 

Árt. 13- 
A despisse do associado darsa a sem pedido, for:mimara dirigido 

ao Cornalina de Advninistm,Mo 
dn COOFESEED, anão poder* sernegado. 
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COOVEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

Art. - A eliminação da ~do, litth será apficada em virtude da vJração 

da lei ou druts Estatutn ser tRifro por ~o do Cansetho de Achiii trrzAt hns 

depois de mitificado o infrator. 

- O Conselho de Administração devera eliminar o associado que 

especificamente 

vier a ecaTer mui:quer Atividade considnada prejudicial á COOEERED ou 
que colida com seus ~os inclusive encerar atitude difamatória contrai 
cooperados, ~os do Conselho de Adminiiina e Conselho Foçai sem 

que lufa provas suEdimtes; 
houver levado a COOMeIED à prabot de Scs 'manais para obter 

cumprimento de obrigações por ele coou-Udu; 
4 depois & adverfide voltar a infringir disposições ~e Estatuto, das Leis. das 
detib~es da Assembleia Guel e doComelbo de Administração; 

d) negar-sc sem risobvies justificados, 
 a pankipar na eizectição de contratos de 

presa de serviços Mirado peia COOFEMED, ~dealba prelutzo, sem 
iustffloativa pisoais:aacatada pcdo Ctmselho: 
4 que &dum intestificadarsuite, por dia vezes consecutivas, as Assembléias 

Gerais- 

g r -O ~adequo deixar de prestas serviço pela COOFEMED por mais de 
01 (um) ano ininterrupto, ou Ofi (seis) meses Intertaladas sumi perlado de 02 
(dois) anos, sed automaticamente et/nina:Ui da COOFEMED 

g 	- A decisão de que traia este Artigo deverá ser ~tida por estrito 
ao 

infrator, por processo que comprove as datis 
de remessa e do recebimento 

dentro do prazo de 30ftrints) dias. 

g 
4° O emanado &Animado poderá dentro de 30 cendal dias, abordar da data 

do recebi:~ da nontitsição, interpor TOCLITSI, com gaito ~Sto. A 

pnmelim Assembleia Canal, Ctaddeniose-d defautivamente diminuto o associada que, no 
wanstorrat do prazo estabelecido não recorrer à Assembleia Geral ou esta 

ao 

acatas o rectusa g V - Os paragrafos miluiores não são apticados para os cooperados que 

ocuparem caie:goesa:Ws na COOPERE) 

g r Consumada a elindtanão clatere C= averbaria na Ficha de Matricula rum 

em motivosque a detemummin e assinada pelo Presidente da-COOPEREI
),  

53' - Se a cx~eadikaris. relmida no a.  33  retomar roais de 03 vetes 

COObaelED sem que haja it Remis pelo associado drainado, a ~ida 

cam~flo padeni.  em feita por publicação em penal que sleana área 

admissão de conteRan 

...r,-":5'="2"saniffizran
s~~~11~er 

r 	 tirro. 	". 
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Art.15 - A exalado do associado a roita 

1- Perdiam! itc3ocla COOFEMED. 
li - Por morte da padeaftsam 
111 • Por incapacidade civil que o impcça de ~em sua afisidade na 

C00~.1; 
TV - Por deixar de atender aos requisitos estatui/Me de mgresso ou 

pera~Pricia na COOFIEVIDD. 

PAI/AGRA13 ÚNICO - A exclusão do associado sem iâta per deriMo do 

Conselho de Administrado, de acordo com cada caso. 

Art. 16- tn Sier caso de ektmissão, el~ ou matada, o OSSOCiad0 só 

terá direito a ~tilado dos quotas-partes do Capital Social que integra/fama 

das sobram c de outote medites quelha tiverem sido regitamidos mak &dedada 

dm débitos e obrigadas, do lhe cabendo nenhum outro direito, 

g 	A insautção de que trata eSte artigo ~ente pM33rà ser erigida depois 

de aprovada pela AsSettlisleia Dual, as contas do ~ciclo em que o ap---iarte 

tenha sido claMtpado da COOFEASED. 
3? - O Conselho de Administração podara dereconnar que 1....tittiOp 5Cla 

feita em partas iguais e ~dicas a partir do ~mio financeiro que 
Se 

~dr ao que se deo o deslip~reo. no Trtil CIMO idêntico ao parcelzallentO da 

integr~t~. 
g 	

- Ocorrendo demmões, dimanadas ou ear.IUS5S de cooperados em 

número tal qtte as redisulden das importánciaa nem-idas no ~et do artigo 

prte-mi ameaçar a ~baldado econetnicafinanceira da COO/13~ esta 

poderá restittridnitante e Medira que renunciem a sua confinuidatic. 

- No 
aso de morte do cooperada a restiteado de que nata o parágrafo 

anterior será efetuada AOS herdeiro:,  legais etn Uma sê parcela mediante a 

arseniado do respectivo foi:~ de pa~a ou 
alvout judicial, 

- No men de readmiesio do camarada ele devem 
intzsgralizar 6ff Tintai 

parte de capital social de ~da mos 
as diSpóSikiles 1333.Vbflis no Estatuto 

vinfrà época 

Art. - O Mos de dernimitto, eliminado int exeludo ammetarn o vandromba e 

pronta edgihaidada das dividas do associado na COOFEN1ED, sobre cuia 
liquidado cabeia atoCamdllo de Admintstradridecidir. 

Art. 
18 - Nentimat ~dada ao importando a sua mattit~ de 

	, total 

de quouts partes subscritas e qualidade profissional poderá ter qualquer 
tipo 

de vareagens empriv1~. em detergente dos demais coopentica 

--ir notw  - 9 
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=main - COOPERATIVA DE TRABAL1-10 DA SAÚDE 

CAPITULO V 

DO CAPITAL SOCIAL 

Art 19 - O CapdalSocIal da COOFEMED. representado por querts-partes, nao 
terá Emitias quanto ao [Malsim, variara conforme o numero de quotas-partes 

subscritas e integralizsdas,  sendo nesta data o Capital sovisi on valor total de 

R5 515.000.00 drezentin e quinze mil reais). 

§ 1' - O Capirtl Social É dividido vm minam-partes no valor de ES1-00 (how 

real) 	irl. uota. 
$2° - O número minium ds- quotas-pertam do Capital Saciai a ser nibserdo pelo 

assedado, por orarmo de sua admissão,é dolCald (cem) quotas partes. 
§ 3' - O associado pudera integralizar as quotas-partes à visla, ou em atã 10 

Ideia parcelas mensais 
§-V - A quota-parle e 'aditaras-4 intramierivel a MD empenares, não podendo 
ser negociada de modo algum, nem dada em garcanna e sua subsalçart 
integodirtmães rtareferencis nu restituição e deverm srt averbadas ru Ficha de 

Mairicula 
§ 5° - A trattSf eteldil 

de quotas-partes. tonal ou pardal, poderásex esaiturada 
na Ficha de Stairdettla mediante termo que conterá as assinaturas da cederia, do 

mula:Enfreio e do ?canadenseda COOFEMED. 
- Para efeito de adaniSSãO de novos cooperados ou novas suliscricees,  

artamohirta C-eral, atualizara o valor elou ;lerdeza ininetno da quota-parte
,  

consoante pro~i da Conselho de Adminialtartio, nrtrMder os andares de 
desvalorização daniceda. fixados pelo &Mo governaram-matai compertnin 

- Havenda rrou~ no poderio moneeirto,  o capital de cada minguado sara 

convertido ao novo padrão. com  a corresponder te Vurini10 do mimara de 

quotas-partes, incorperandome emendai frachanatinto ao Fundo de !imensa. 
§8' - A cessão de quatas partes entre cooparados sormene se dana ern telartio M 
quotas partas do admita! sornai intagralicadas pelo cedente, respeitado o lirnite 

de canceartarto de guorts partes do capital social por ~mio previsto no 
Artigo seguinte, anedilinte dotal-1130o previa do Conselho de Adtni~d. 

Art. 20. O associado, ao ser admitido, abriga-se a subscrever, no miram, o 
número de quotas partes conforme valor determinado pelo Estenda Social, e, 
no rartudoux tarda quantas quirer, observado a limitemáximo de 

CJE1S 

nd ~na, 1/3 (um terço) do total do capital sitiai 

FAO-ÁGRAFO ÚNICO - A COO~ deduzira de qualquer cindira 
associado o valor mamarias ao paramento das quotas partes Me 
integoilizadas. de mordo com e tutsbelecido no estuam social. 

• 

anaa ranslotu isnome Sano. nnd 	
-r.3ltt 	

fs'S 
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COO 	El> - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAQDE 

Art.21 
- Poderão ser pagos imos de ate 12% (doze por centn) Lo ano sonse 

quotas partes integtalizadas do capital social quando apuradas sobras 
no final 

do exercido social, desde que a mutuam-Mo seja exismsamente aprovada pela 

Assembleia Gerai. 

Ari, 22 - As subacricnes de quotas partes do espiral social posteriores à 
adritisaão. decorrerem de deliberação de Astambleies Geral ao to voluntário do 

associado, deverào set integralizada& 
na for= delibelada par Sr Estatuto 

ScidaL 

Att. 23- ReVatt,
20 ao capital socad, par decisão da Assembléia Geral, as sobras 

líquidas ocorridas no *aio, respeitadas a proportionalidade das operaeões 

de oda 2550dad0 corna 020PEMB0. 

Ari. 24 • Na amimam de haveres do associado dernissiontain eliminado ou 
excluído, as quoms partes do capital social a ser devolvida seererat 

1.0 iro/Mimo das sobras liquidas distribuidas do exercitar social. 

Il. As deites: 
ai do Meio das pata° exacicinsomát 
ti) de todo e qualquer gtittoo de dano camelo pelo associado. 

Dl. As retericees de valores nesses/trica à garantia de adtraplemento 
tIL 

despesas e dispêndios ~vais de semi suportadas pela COOSEL 
011 

dermaticia de atoe/ OU 
fato ilícito praticado polo associado, doloso ou culposo. 

nas modalidades de negligência. Imprudência e impericia ate que 
seja 

definifivamente solvido ou afastado o risca 

Art. 25 	
devolução do capital social ao assomado se iMciarà na prazo de 30 

(trinta) dias apôs a realização tta Assembleia Geral, que aprovar as 
cantas do 

condcill social eco 
go. ?cones a derella550*elindmido ou evalusam na mesma 

citidição em quesedell integralizastio 

§ 	
- Em mo de exciusect por morte, dissolução ou incapacidade Mil 

não 

suprida, 5Orrutflte Sera devolvida O 
montante corresporviente às- quotas-partes 

Missa-alisadas do capital miai. apôs a apres~so dii doconerela 14
311  do 

recebedor, cornpravando a qualidade de, respectivamente associado, 

inventariai:de, baldeiro. liquidante ou curador. 
§2. Quando a restituição das quotaapades integralizadas do capitai social 
afetar a ~idade emmernIco-fiminceirs da COOFESTED, a reautuirseni 
poderá ser feita de mineira a garantir a continuidade das atividade/ da 

COOREMED 	
• -ri 

etc. 
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COGEESEED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

ArL 26 - A cobrança de debito excedente sobre o valor nimisposittne as Tatuas 
parar integraLusdas do capim( melai cingida  ao asoorooin ou nog Seos 

suemsor. realizar-se-e a qualquer MOInelOO. 

AM- 27 - Ocorrendo ¡estipulem° de cooperados eus mimem tal que as 
readruiçães possam antsiçar a estabilidade trainamicisfinitramins da 

COOPEISED mia podem reetitufau mediante certeiros que resguardem a sua 
continuidade. 

p. - Os cooperados &emitidos eliminado" ou exclutoos serão o prazo de (XI 

(tras) anos s cotar da prestas-10 de contas do exercido do seu desligamento, 
para solicitar o leaantamento das quotas-partes ejoe as sobras Ifeluidm. 

Expirado a prazo previsto e não ocorrendo soão/ração de devolução, as 
quotas-partes eiou ensebem; líquidas serão destinadas a0 Fundo de Assistencia 

Técnica, 8'dtzesdanal cSocial E4Tas 

CAPITULO VI 

DA ASSENIBLEIA GERAL 

Art. 28- A As~lela Geri o Órgão supremo da COOFEMED, cabendo-lhe 
tomar toda e qualquer discisão de interesse da entidade e suas delliterapbm 
vinculam a rodos. ainda que ausentes ou dl:acoties. 

Art, a - A Assembléia Geral fie, nermabosste convinda e ~do pelo 

Prasidents 

El' - Podara também For centireada pela maioria das membros da Conselho de 
Administração e do Consdbo Fiscal ou por 1/5 (um quinto) dos roopmados em 

pleno gozo de imas eliminei sectaki  emes sollattação ao Presidente e não 

atendida. no preto iti~ de 10 (dez) dias. 
- Convocado a Assembléia Garai de acordo corno estabelece g Lei g este 

Esta neto, não pude is nenens ser desconvocads salvo MOtiVO tte torça Mrdne 

devidarramm amuo 	ovado. 
§ 3" Não poderá cotar na Assembleia Gemi o toopmado que lenha rtBe 

admitido após a tionvocian 

Art. 30 - As Asaanblin  II4  Gerais serão convocadas com Eattecedancia mínima d 

10 (da) ;Raspara a primeira com 'cação e 01 (urna) hora apas para a segunda 

terceira convoca respectivamente 
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COOFEMED - COOPERATIVA littlliAB ALHO DA SAÚDE 

AM 31 - Nos Edites de Cativ mação das Assembiões Gerais deveracicansiorn 

a esp 
 essão "Convenção de Assembleia Geral", Ordinaria ou fintraordinatia,  

=foram a caso: 
dia e hora da reunião, em cada canvocarão embai como o endereço do local 

da inia realearna, o qual, salvo motivo fusta min sempre o da sede suciai, 

a seqüência ordinal das as as-matem, 
cl) a ordem do din.das enteltas, contas devida° especiiicacões doe asamors: 
e) o mimem de amparadas existentes na data da expedição do Edital, pa.m 

~o de calculo de 'quanta" da instalação: 
fia assinatura do responsava( pelai:une:cação. 

PARÁGRAFO ÚNICO . Nu coso da commação ser frita por SlastPalillOS. 

Edital devein ser anatedo, no 
aringno; pana 04 (quatro) pricneiros signa:sinos 

do cimmenanist que tt atinei no caso de seesfoin peloCreselbei Fiserd. pot na 
mínimo, 02 (dois) de seus membrin v no coso do Congselbo 

de Administração. 

pela maioria mienconvocou. 

Mi. 32 s A notificação das sodas para participação dm Assembleias soe 
emanai e ocromma com annicedência mínima de 10 (ies) dias de sua ~s. 

§ r - Na impossibilidade de notificação passeai  a SOSifi  s  ''SO  dar-se-á por via 

pastai- ~leda a aneecedEncia prevista no canelaste artigo 
5 2° - Ncimpossibilidado de mareação dm nocações pessoal e pastai., 

06 

medas serão notificados mediante edital afixado na sedo e publicada em jornal 
de grande circulação na região da sede da COOFEMED an reifião onde de 

Ssa-Gis soco 
atividades, respeitada a antecedência meteists no capta deste longo 

§y 	
Os Editais de Convocação serão Azados em locais eleveis nas. 

&verdearias comuns e freqüentadas pelos cooperados.. publicadas 
tIll jornal e 

comunicadas por circidares das cooperatite. 	lei 
§4C- OS inCentiVaS eku ãlãçeteS pSeSiStes no artigo 11, parágrafo 2' da 

t2.690/2M2  seita definidos era Reg-Mento Interna. 

Art. 33 - li da caraPelOKis das Assembleias Gera. Ordirbaas ou 
Extraarrineres, eg destituição dcç membros do Conselho-de Administração e do 

Conselho Fiscal_ 

Art.34 -0"qm:imite pada instalação da ~bife Geral e °seguinte: 

1 -20 (dois limás) do ~rode cooperados. em primeira tenvomtalo

ti 	

i 

- Metade mais UM dos cooperados,  em sisgsanda caraleceMila 
- sÓ (einqüentaïsódos ou no mínima, 20% (vinte por cento) do total de—S 

Maios; pievalecendo O 
Mencs' neenero. em terceira convocação exigida as-- 

-rtg 
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vi COO 	COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

presença de. no minam 4 (quatro) Mines para tH cooperativas que pitsamitzu 

19 (dezenove) sacias matriculados 

- Para endro de varava> do "quorum% o numero de cooperadCt. 

presattes, ern cadaconvocação, lar-se-a por sIMS assinaras seguidas e apostas 

na lista de Presença. 
92° - Constatada a eac~a U quonun no horário estabelecido no Edital de 
Convocaplo, o Presidente instalara a Assembléia. busio encerrado a Lista dr 

~iça mediante tenro que contenha a declaração ci número de cooperados 
presentes, da bom do encerramento u da convocação conmpondenta rara 

toinscnner estes da os para a nnpectiva ata. 

Art.35- Os batalha da Assembleias CHran. serão dirigkitH pelo Pie:Monte da 
COOFEMEO, e ema amoitado por um Semearia ad /toe, que deverá UM' UM 

COOperttia Mn piamo gozo de mus direitcn. escolhido na Assembléia Catrat 

podendo, 
 tal:~ serem convidados os ocupantne dos cargos ço+kk para 

compor a nuzsa. 

PARÁGRAFO DNICO - Quando a Assem/tia Geral não tiver sido convocado 
pelo Presidente da COOFEMED. os trabalhes serão dizighdos por assoando que 
vier a mi' indkado pelo plenário, sendo secretaneda por outro ~ciado 

convidado por aguar 

Ma. 36 - Os ocupantes dos cargos sod/115 Calo quaisquer outros cooperadas 
não poetarão participar na votação sobre assuntos que a eles se refira de 

maneira direta ou 
indireta, exclusive de &Atoes, mas não fiarão privados de 

tratar parta nosrespetassas debatas. 

Art.37 - NUS Assembléiuu Cais em que forem discutidas a natação de contas 

e suas peças contábeis, o Presidente_ logo aptas a 	
da mesma 

atalicload do phmano ,
que indique um ~aedo para ~Seriar os debates e a 

vota da Manda- 

g 	
- Transmitida a ~o dos tratara o Prendeste v os demais clat~5 

do Conselho de Administração e Conselho Fiscal datarão a mesa 
pewutrumendot, calltudo, no manto a disposição da AWembléia para 

CU 

mclarecimentosque lhes forem solicitados,  

§ 2' - O Coordenador inditudt, 
 escolherar entre os cooperados,  unt Secretário 

para ~Gado na redação das decisões a sineta Incliddas na ata, pelo 

Secretário da AgSaril"14;  
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COOMB4W- COOPERATIVA DE TRABALEICI DA SAÚDE 

Art. 38- As delnerações das ArateMinale C..tiOs somente poderá° versar tolhe 
os tetsuntoS emanem do Edital de Com-mação c os que com 	

Sid2r4til 

direb e imediata Meça°. 

gr - A votaçáo sen erratirutiva e a descoberto ou por aderençam Pvt
1v9119  a 

Assantblea Gra aplanei° voto secreto. 
O que 

ocorrer um Assembléias Canais deverá constar de ata 
eircunstartendis lanada em livro mures lida provada v estriado no final 
dm trabalhas pelos menbres do Conselho de Administre-Sn e Piscai presentes, 
por mandado designai° pela Assembleia Geral d. Rüldad por utlantin 

o medram 

- As decisbes das Assnableas Gerais serdo tomadas pelo voto pessoal. fazer. 

entio cada associado, em plano gozo dos seus diretos sociais. c. direito a oto 

voto. MO saldo permitida a represenukau 
ge - temendo empate na deliltena, 

 o Presidente da ~les Geral terá 
dO voto de minem& de modo que seu valo será de qualidade e 

desempatará *quase°. 
g. -O emaciado que ar admitido após a crin..~0 da Assembleia Geral talo 

poderá votar retese votado. 
- o ~eu que esteia na condição de empregado da a.)0FEMED não 

podunt sotas nem ser votado. - O ~ciado que Mo esliVer tinopendo cara os deveres e obriginnes 

conmenesdeste Estatuto perde o intik de votar e ser votado. 

B34 
 - Prescreve me 4 (quatro) mos e asen para anular as deliben9bee. da 

Assembleia Geral viandas d erro, doto, fraude ou stroulo40, ou tentadas com 
~o de lei ou do Estatuto, comado is prazo da data dal qUea Assembleia 

Geral tivez sido ~da. 

SECÇÃO I 

DA ASSEMBLEIA GERAL QRDINÁ1Ui 

Art- 39 - A Assembleia Geral Chita:Leia será realizada obrigatoriamente 
Unia 

voz por ano, entre Os 
(en) ~Mos meses do ano e deliberara sobre os 

ss-guintes medem comtantes net/Meado Diat 

I - lan2eareãO de contas do Conselho de Administração acompanhada do Parecer 

doConselho Dalt compreendendo. 

4 Relento da gesten 

cl remunerativo das sobra e per kesultadne, 
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COOPENIED -COOPERATIVA DE TRABALFIO DA SAÚDE 

d/ Demonstrativos da avaliara da distancia ototabinice-Fmanadte e soai. 

- Patinação das sobras apuradas ou° tateio das perlas, deduzindo-a no 
pancita caso, as psreelm para os fundos alitigatadosi 
RI - Ficeção e passe da componentes titi Conselho de Aditirarta0 e do 

Conselho Pecai, quando ar casa 
IR - Fixação do valor dos honuratios c/ou turba de representação da Conselho 
de Administração e da crada de presença do Conselho Vocal pelo 
comparecimento as nemidere 
V - Quaisquer assuntos de interesse social excluídos do Art. 42. dsfr que 
acate implicitamente no Edital de Commeattão. 

- A aprovarão da prestação de coras do Conselho de Adminlarrão 
desama semi membros de responsabilidade ressalvadas a casos de can, dele, 
fraude. ou simulai/Sehen amo InfraçãO de Lei e do Estatuto 

- Soa asado preto de 5 alsatti dias, anta de data da Assembleia Geral que 
val proceder As aladas, para.a inscralo de candidatos de modo que possam 
ser conhecida e divulgados a noras 
g3° - Nas Asse_mbleas Gera que Matem de atada, o Tc estiar eleitoral seTél 
preparado no azo, de cana com decisão de Plenário, devendo ser observada a 

condição de elegibilidade doi candidatos, na armada Lei e desteEsianan 
ger - O Presidena da Asrambla suspendera o malho doba para que sela 
alado o processo das alaga e a proclamação dos doam 

/ - o imatura das Cidde5 e ON noents dos eleitos coabita da ata da 

Assembleia. 
13 - Os 

eleita para apeirem varanda nos Conselhos de Admitas/ração ou 
Fiscal ~certa os cargas sunate ate o final do mandato das oupectiros 

aniecessata 
UI - A posse acarretai sempre na Assembleia Geral em que se realizarem 25 

eles-  ções, apôs earernida a Ordem do Dia. 

BS" - Uai sc efetivado nas troa devidas a eleição de trucessonts, por motivo 
de Farm mar, as piara dos mondas da administradores e fiscais em 
earcalo cordidemnese automammante prorrogados pelo tempo Manar-it. 

ate gur se adite a seiressa, 	alai de 50 (noventa) dum 

g6° - São inebeglads, gdern dm pt*SkSDAS IMPedides por Ia os condenado:a pena 

que vede Oiti& que temporariamente,  o aussaa magos públicas, au par crime 

alimentar, de prevaricação, suborno, conos--~. peculato ou contra a eco .4. 
popular, a a ~ou a propriedade. 

Art. 40. A COCIPEMED deverá deliberar, agalana na ~ala Corat
-t4 

Oairtatia, sobre a adesão ou ri.Va de difesentes faixas de retinida das saia 	
z 
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COOITIKED COOPERATIVA DE riasnuio DA SAÚDE 
,4&.1 

5 V'. No caso de Criação de Rixas de retirada. a diference entn. a Lie M3107"C 

de menor valor devend ser Ideada na Assembleia. 
2°. E vedado a COOFFMED distribuir verbas de qualquer natureza entre os 

Meios, exceto a meada devida em rastão do exerriclo de sua atividade como 
sacia ou retribuinin pot tonta de reembolso de despesas comprovai:lamente 
realizadas em proveito da LiAretitrisa 

SECÇÃO ti 

na ASSEMBLEIA GERAL EIXTRAORDINARIA 

Art. 41 - A Assemb'oia Geral txfrgOl2i1flátiu restivm.sed sempee que 
necessársQ 

e pudera deliberar sobre qualquer ~uno ele intetarie serial desde que 

mencionado,  de Suma espirita, no Editai de Convoca. 

Art. 42 - E da competiria exclusiva da Assernbleaa Gend Extraordinena 

datents sobrecis :seguintes assuntos 

Reforma do Estimulo 
-Fus/o, amo:~ou dennembennumin 

/R - Mudança 4S ~ima 
Pki -12issola volunt4da e nomeando de lateddente. 
V -Cariem do Rquidartte. 

PARÁGRAFO Ocu - São necessinus os votos de 2/3 (dois sern0O dits 

cooperados presentes eram &mito a voto para tornar validas as deliberunnef 
de 

que trata este aerizo 

SECÇÃO lii 

DA ASSEMBLE4A GERAL ESPECIAL 

Art.43 - AS444 çla reallosçao tia Assembleia Geral Ordirdela e Extreordinelria a 

COOPRVIED deverá realizar amralrismite,  na miram 44414 1.1n0 ~biela 

Geral Especial pera deli-
bem riem outros ~nus impedi/meios no edital de 

convocaçâo, sobre a 
setino cts COOFEMED, disriplirsz dimites e dermes doa_ 

sidos. 02~ e resultarlo ceceiam/0s dos projetes e contratos firmados 
organização da Pristoção de Serviço. con1WrflíO mu obiMivo sucia/ 
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%MED COOP1iRA11VA DE TRABALHO DA SAHDE 

Cess- 

5 V.A Amembleta Geral ar-là de mie trata este artigo deverá ser relatas . 

no segundo SCII/P-Ste a0 ano. 
5 r. Os pronidinsentos para a renrater3o da Assembleia ~51 obedecer-10 
aos mearam to &mercados parn as Assembleias Onlinilrne e 
atratudinárias. 

CAP111:10 VII 

DO CONSELHO DEADMINISTRAÇÃO 

AM 44- A COOEEMED sei administrada par um Conselho de Administrarão 
composta de 01 (IMO montem rudes ror:gradeei mi pleno gozo de seus 

atrelam 	 conelc denominadas de Conselheiro Prenderias Cernelhera remiro 
Operacional e Conselheira Secretario, eleitas pela Assembleia Geral para 
maniate de 04 (Tune) anos semi o obrigatória a oriovarão de I / 3 (um terço) 

de SCUS ~tX13$ téltnint,  de Onde mandato. 

/14  - Não poderão ser alento para ripardims do Conselho dg AdministragEo 
~idos em rabão de crimes disposto cm 1.. que nito tenhao,. direito do 
vota, estearn, cem ~cã' o na Receita PederaL bancos e árgfirei de imoirde da 
credita, ou andana 'nenen° de 18 (dezoito) anos, mim os ementipados- 
§ 2" - Não podem eornp.or a Conselho de Administração, cileinges afins e 
parcos entre si ate o 29 grau em linha reta ou Mancai. 
fi 3" - O Presidente do Camelia,  de Adtrdnátt2Ç-ãe seta o linssidente da 

coo mim. 
§ 	- Cs membros do Conselho de Administracrla 5PIA0 eleitos peia Assembleia 

Geral -remando posw aummaticanume na referida Assemblein 

Ázt •LS - Nos impedimentos por mem& inferia:05 a Dl Magatts) dias o 
Prmideme sura substituta° polo Secretaria 

§ 1" - Noa Impedimentos hderirrnie a 90 (noventa) dias os diretrizes se 

frit‘addeld-entrdS1 	ddaS iunctrm ~dez cada Cargo. 

§ 	- Noa impedi:nonas surieres a 90 (noventa) dim qualquer castro do 

Conselho de Ad~rata deverá ser ronvooide Aseenbleia Geral pare o 

deviria .precrehimento < cumnimenio do mane do maniato. 

Art. 4$- A Comethade AdMinntailM reue-se pelas seguintes normas 

- Reilneese redinariamente a cada mest xtraertlinarieraente sempre 
necessnio por comutação/ele Presidente ou par solicita do Conselho Fiscal, 
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COOFIEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

II - EtHibera validamente Com a po~ da /114i0tiA de seus mernbrts,peolbi dt 

a reprçsentarain sench, as &Marres tomadas pele  maioria 4016vales. aos 

Females. reservando-se ao Presidente o vota de ~culpam 
- As de!~ serão cordignadas em atas circumitanclada lavradas. 

lidas.apoomdas e assinadas no final dos trabalhos pelos membros presentes 
sendo transformara-a em terailuabes para ~situa o regimento interna, 

quandc for acaso. 

PSTage40 Único -Perdera sutomaticamerac o cargo. o mento da Conselho de 

Aditais-fração que sem justificativa, faltar a CO gaga) mates ordinarias 
consecutivas ca a 06 (seis) alternadas durada ama 

Art. 41- Compete aConselho de AdministraÇãO. mvee oraras atribui:Em 

I - Planelar e acompanhar 4 programado de serviços pastadas pelos 

cooperados, tstabelemodo qualidade e Manda gume/alada. tilinte.% prata) 5, 

taxas encargos e dcatae ~içam nezessarias a sua efetivação. 

- Mant permanente cantata man peemos, effirC5,1% e cooperativas para 

dto de contratos de servidas 
Contratar a forma de eincuiação,  davvineulman e rearunettudlo de cada 

cooperado, em relaallo aos moldaras fintudes. 
IV -F0.22t cumprir as 4int/050C5 C0XItidFl5 TEWItegiraellt0 Interno. 

V - Verificar cesnatarttasante e ada emotanico-firsamelro da COOPENIED,  

através derdattaios e baterdes. a fim denelhor conduzir seumegftios. 
VI.- Delibet solam a admissão, Omissão. elimina*" e malvada de cooperado 
ou medidas disciplinam- 

- Fixar normre pata admissão, ciimiplina e dernisst de manado

VIII 

	

	

s 

- Deliberar sobre a coneocadin do Assimildela GeraL 
IX - lotou bancos nas quais devem ser feita movimentagao financeira e 

estabelecer repas para essa movimentsçao inclusive fixando tine a ser 

~tida em caiam 
X - Adquirir

' , alienar ou cinerar bens atereis e Moveis, com exprima 

entonação da Aerambiela 
- Apresentou.  a. Assembleia Gcal, as políticos, planou de ação, programas e 

umanamtos. 
XII - Organizar quando tor o caso, de mordo com a lei cooperaHvista

,  

nadem %acalmais de cooperados,  

XIII - Zelar pelo Cumprimente das teis cooperativista e otris aplicaands 'a pela 

participação dos coopenidos rasando o pleno funcionamento da COOPEMED
.  - 

XIV - C:1M.~ -Operacionais para ~lhos desenvalviirmairo dca objetives 
da COOPENIED, abairrando ao olisposto cm Lei- 
XV' Abrir núcleos de negro:loa em municipais do estado e eu no pala 
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COOFEMED - COOPERA-17VA MIRA/SALM) DA SAÚDE 

PARÁGRAFO ÚNICO - 	Causetho de Adnonts 	atro COoÇCi.tø en 

contratara sempre que necessário, o assemoramento de 	
una 	- 

~aliando. tOrdartrie o caso, para auxillh-le no gaTáltill/StLet cieciaksique 

lhe ao postremas. 

Art. 411 - Mi ~lhano Presidente compete. dentre nutras 

atribuirdes: 

1 - Supervisionar as atividades da COOFEMED. atrast de contam asso:tua; 

com OS (1~1.5  Diretores e Gerentes: 
ri- Verificar fregtlerenmente a situaçáo ananceira e o movimento bancado; 

tu 
- Asfixiar indivtchushae~ ou conjuntamente com o Conselheiro Secretário

,  

os cheques, contratos e sinclinsentos comXtuintcs de obrigações bancária 
IV - Assinar snelhedualmeme os ~ias e demais doo:mentos ~Cativos de 

oiRigil~ dA COCEM:Er; 
V - Ca.o.scat e presidir as reunirias da Conselho de AdministraçAo e de 

Assembleia Canal; 
VI. Reprisentir a COOFF,~ ativa e passiva:amue

,  om jUSZO OU ima della 

VII - Constituir mandatarka 
VIU - ~bar a Ficha de Mardcula dm cooperados; 
IX - ApreSentar a relação de contas a Assembla Cerol. 
X - Executar atividades de relação, 

 e interconumIcações com cooperativas,  

rasam e autoridadm cooperativistas. ou publicas e privadas, imprensa e 
pessoasem parai visando os intenaues da COOFEMFD; 
X1 - Exercer outras atribtliçan designadas pelo Onmellin de Adminisnação e 

Assmnblela Geral- 

An. 49 - Ao ~oiro Ttscnico-Dperanional rinnpe1e. dentre outras. as 

seguiram a tribuicom 

1- Stipervitnar e controlar as atavidadm de pessoal da COOFIPMED

li 	

. 

- Fisralizso a qualictade e padrtm desserviras prestaste peloscooperados. 
111 - Promover contatos e celebrar contraiam com empresas para a prestação de 
airvtAos dos coopmadm compadecia cota os obledvas da COOFE451922 

LV 
- Propor, plaiplar emendar iminamento para as coopendos

,  

V 	
Pio pat e ser responsarei pelo efetivação de controlas e contratos coro 

suprimas ou entidades, em benertc' to social e cultural dm cooperadas e 

~gados da COCIFEMED,  

VI - Etalimai e controlar m planos e programas 
t1•2 immaisdos de bem Mem -à 

social dm copiando; c faMilin5. 
Exercer outras atibuiptles dSg,ttadas pelo Conselho de Administração e -.7k 

tosTal=1,150- aseziwingssa faconziasawireentee~12.00~8~, 

\ 	 20 1;1  

' 

ri*L92:1'.  

segItinitá 
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COOFEMED- COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

Art. 50 - Ao Conselheiro rondaria compete. dentre Mita as segando 

atribuição, 

R:emundar e lavras re Atas Mn reuniaes do Conselho de Administrado e Mn 
Assenthileiaa Catais. responsabilizando-se peles documentas e arquivos 

ii 

referentes 
- Preparar ou mandar preparar as conettpainendas e expedientes da 

COOFarIEI3 e ~trotar turozatiknernos e arquivamento doa momo. 
UI - Empatar a relataria anual da gestão e organizar as demais peças da 
prestnoo de aunar para aprelottaçãoâ Assembleia Coral 
IV - flopansabilitarde pela eanbibiliziaran e controle de C011.25 de pagar e 

receber da COOMMEI. 
V • Participer na elaboração das orçamentos de preços e =tratos com as 

demais Discares eCenseihairas 
VI - Assinar a Ficha de Irlankula dos cooperadas. 12111 SIlbStal400 do 

Presidente, quando -sua ~nem de sedo da COOFEVIED. 
VII - Sc amaduro, e abanado. antimar ~ente COM o Conselheiro 

Presidone, as cheques, cementas e documentas canatituintes de ribrigaçOes 

viu 
bancarias- 

- Elabanu o plana orçamentano anual e arritrolar toa execução. 

tX - Exercer 011itiU 
atribuição designadas pela Conselho de Administração e 

Amoriblein Geral. 

CAPITULO VIII 

DO CONSELHO FISCAL 

Art 51-Os ~dos e atividado de COOF~ 
serão fiscalizadas enfatua e 

mrsurciosernerde por urn Conselho ftsed, constituído de 03 (SreS) Mer Ah" 

CketheOS e 03 (tis) suplentes, ludas os. orzezien,  deitas anualeriente pela 

Atentablela Geral. sendo per:nada o redelçaa de apenas 1/3 (um terço) das 

setratemponentes. 

Nho podem fero  parte do Conselho Fiscal. alam dos inelegivels na forma 

deste Estatuto, os rã:nego e percolo ertUe si e do Conselho de Administrarão 

atê r pau, em Unha reta ou Seleinal 
2' - O sursociada não pode Ourem cumulativamente funcbes no Canselha 

Danai e ao Conselho do Administração. 

Azt 52 - O Conselho Final ~coe ardinazianadte ume vez par mlis e 

extroorsfiner~ sempre que T.6.1464tite. cana a participação de na mínima 

CG (trile) son membros. 

» 	rn" -^4',  
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-4 019 COOM0130 - COOPERATIVA DE TRABAL140 DA SAÚDE 

§ V - Em soa primeira PeUrdigl CSCOlterà date seus membros Ceiem um 

Coordenador, 
 incumbido de convocar e dirigir as reuniram, assim timo sun 

Sicarario paga Inas Atas 

g 	
- As reuniões poderão ser cotworadas tarnitWi por qualgute de seus 

membros- pelo Conselho sie Administração ou da Assembleia Gemi. 

g 	
- Na alistada do Coordenador. os trabalhos poderão ser dirigidas por 

qualquer desmembro ratentes, .Cotittect na OCzetiãO. 

g 4t - As sieliteraçtos senta tomadas por maioria simples de voteis e curistarao 

de ata lavrada em livro próprio que no final dos trabalhos smsa lida e assinada 

§5° - Perderá automatartmente fundo de Canselloiro o membro que, sem pelo* presentes. 

ostificativa. faltar s 03 tiras) reuniões creffinactaa ~semana Ou a 05 0
,64 

altamadas durante o ano. 

Ao 53- Ocorrendo 03 (trtssluu mais vagas no Canoa" Fiscal, a Conselho de 
Adminisireass torrencarn Assembleia Geral para nova eleição de 

preenchimento e cumpriinento da restante do mandato 

Art. 54 - Compete ao Conselho Fiscal exercer ~Mia e constante fismilmcglo 
sobre as operações, atividades e serviços da COOFEMED cabendo-Mim entre 

nutras as seguirstró airMaisffier 

- Examinar balancete" relatarias e outros dentarsstrativos financeiros. 
~tabela Corçai:Mut:Soa ~VS e a ?MU:Liceud conUts actual do Conselho 

dr Administra cusithula parecer para a Assembleia Geral. 
Ti. - ~ar deetultentuti tOtteatntivue de obrigações livras dg ata* de 

empregados, fiscais e outras abrigatesritis da COO~D; 

ff 
- Anotas os interesse& e inanif~ dos cooperados, turnadozes e 

beneficiários dos sarvictta Vate° ao funcionamento g gestão dlirnhignat

XV 	

iva; 

- Dar conbecirnenre a CcnMlW4 Adininbesçan e Assembleia Geral 
.das 

conclusões rios trabalhos, Socando sanar irregularidade; 
V - Convocar ~Haia Geral Exlmardirutria para decisão sabre problemas 

graves e ingentest 

§V - Para tie9entpentau de seio funções tos o C~-
910  FiSrat aCeSO 

C.~ 924CC, 

livro, derrumento. registro sor, contudo, blterce direbonone 

na latina e fatos encontradas 

§ 	
- Paletó o Cangalho Fiscal.. para tosseSsatian no desempenho de suais 

Mtelas solgálar ascontratacisa de autlitorisinder
ndente.  

carravio IX 

itiO 

WtibrISL  
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Mt.) 

DOS OUROS ORRIGATORIOS 

Art. 55 - A COCIFITMED cl-Cten ter, arra de cume, os seguintes lince e ou..  

folhese fichas digitadas clerromeemente. 

1-Com tmmos de abenora e encerramento subscritos pelo Prinatiento 

Matricula) 
PriMença de cooperados nas Asssaidsleias Gerais; 

Mas,  das Assordifelas. 
Atas do Ounsalho de Adrediesmacão; 
Atas do Conselho Tini: 

Autentkedre pela autoridade competente 

4 Livros Ratais; 
b) utezntb 

PAPAGRAPO ÚNICO - E faculoida s. roliça° de uvxo5 de 
folbad soltes ou 

ficha devidamente numereis. 

Act. 55 - No Listo/Ficha de Mandeula os ecoporados serão Insanos par ordem 

cronaldfdas de adIniSSIO, CIAS Constando. 
I - O nome. idade, estado Cisd3, ridaddditdada prods:8

12 t residdrulia dos 

cooperados. 
- A data de sua admissão e. quando for o cevo. da sua demissão, 

elirainaçao 

oU oclusão. - A conta cociente das ~boas qual-as-palies do capital socu
'd 

TV - ~tura de duas tratemS. 

CAPITULO X 

DO BALANÇO, RESULTADOS E FUNDOS 

Ast. 57 s O Balanço Geral, bernarotratisvs de Restátadoffi 
e Ovinas peças 

conethe6 ined Itvradados anualmente, na data de encerramento do 
~tent" 

serial. de acordo as normas do Conselho T. adorai de Contabilidade CPC e 
	e-- 

dispositivos letpda dos órgãos oficiais e entidadn de represurotocno s 

cooperativismo,  

Art. 
58 - Dos ~ira apmadoe can-rendo sobrn. primeinutr-nte reão 

deduzidas para os Falided lavis e outros erislentes, CS percentuais devidos 

jze 
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restante dos sobras liquidas Serão desUnsdas conforme dedão de 
iesscrokiett 

Gani! atendendo an que dispam:dm 'aso "I-, do Art.9° deste Estatuto. 

PARÁGRAFO ÚNICO -Se os ressabidos apresentarem perdas ou prduizets. os 
mesmos seran levados á canta do Fundo de Reserva t sendo Here insuficiente 
serão cobertos mediante rateio dos cooperados. de acordo com derisão da 
Assembleia Gerai atendendo 40 que diatsbe i, Inciso "Ir do artigo 10 deste 

Estatuto. 

Art. 59 - C custos e' 	
[40 CObering pelos cooperados que tenham 

partiziparlo dos sumiçoscontra tdos durante o exercido. 

Art. 60 - A COOFEMED é obrigada 4 tallIStIttliT satointes Fundos 

1 - Fundo de Reservas, &atinado a 'reparar perdas e atender 
ao 

desaavnit~0 de 
suas atividades. constituído de, na mínimo 10% (dez por 

cento) ~sobras brutas do exercido. 
II - Pando de ~atenda Técnica, Educacional e Social - FALES destinado s 
prestação de assistência aos mus cooperados. e familiares aos mor:regados da 

COOFEMED, constituído de. no mintam 5% (cinco por remoi das sobtas 

tomas do ~ideio. 

§ 1° - Os Pondes legais são indivisíveis entre os cooperados Sensettle 
C111 caso 

de dissolução da GOOFEMED. ha onde saldo remanercente ters a clestimMo 

que deliberar a Asserehida Geral de ectinção. 
- A COOFEPAIED. podais coar outros fundos. inclusive rotativos

,  com 

recursos dadivados a fins específicos. fixando o modo de formadto costeio, 
aplkaI;30e LiqUidaÇIICI. &Vendi> se aprovados em Assembleia Gerai e 

regularnentados ene 'PegirrscotO Interno. 

Att. 61- Reteria-Se para os ft1114IJS Legiel5; 

I - Para o Fundo de P-eserva ou auxílios e doasems 
não tsperificeda rendas 

evattuats e outros valores arrecadados- 
II -Para o FAIES,. os resultados de operdebes com não cooperados. beill COMI 
o decorrentes de partitattacbin em corlectad não cooperativas e otite» 
vaiares propoStrn pelos cooperados e aprovados um Assembleia Geral, 

cArtrute ra 

PÁS DISPOSIÇÕES GERAIS ETRANS 
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4.19_ 

Art611- A GOOFEMED pudera ser dissolvida de acurdo como dis-pOi- solas 

assunto n lel Cooperativista 

Ast. 65 - A mtrutura bil-scionnl da COORD411D sera elaborada e OtOptsa 
pelo Cansallus de Administrmsici à aprovacao sits Asseeddda Carel Para 
implementaçao e funcionnmento. 

AM. 64 - Os casas osnississ será° 4SU1LIC peia Assembleia Geral. com  isase nos 

prinapios douOirairios e ria Lei. 

Art. EB - Este ERIATLITO fel teMmtado na Assembleia Carel tistraordinarla 

realizada no dia 05 denovernbro.de  2014. 

rate ES115:11123 é.copia fiel do que se encontra lavrado na Livra de Atas de 
Aseembleia Geral da Goalemed. r fui devidamente MIS intato pelos 21 (vinte e 

ma) cooperados pastiripantes da Assembleia Geral Extraordinária E vai par 
Presidede da Assembleia, e pela Sm:macia da Ase:embicá ~da 

%tilada da Conquista EtahlaCe de novembro de 2014. 

tAltiA NETA ALMEMALLHA 
a- 	CantollmeiSecedris - 020 419.561M501  

is 7 Náliti  
dr ANA. 	 o 

a 

§d4-- 

‘te3 41"Cbg 9412"çL412  
ji.4A3tU1SiE MARasTlialeiAlefaBSOW. 

Z29.3371I:6-25 

1—"C
tittradcaoiraoHeresoWi lensumair 	

anis~ 

1~mem sentem am ~ou sou atieslulla 	
,ata 

snact te 25~5 
Qdáiça•^. 

"'""7" 96:."2"rj» 
---tiseasinisnarianos 	

25 



ts umpRICI 

_ 
."ISP LUSI,4,..- 5fr'" dá Leracpy anWleniange~[~49,103laseN~Ed .doeca~ana.yeadanatarfflo.OtamtátOme  Cód. Autenficação:7095070318883333035446i-Datzr 07/03/2018 0844 

- 	elt) ',nutre 'mamo° rlp, ii.intli C:AGO2557/al — 
- 	Vala' TatH(d°,6:a.9r23 	- 

ennfira ekdatle• do ato Imr liNtiseledit~ Jus _ ,  

COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 145 
escuda._ RtnRIs 41,9 

CLAUDIA SANTOS PA15 
CPI .97CAISACI-o4 

(22'2{1 iérta's.  CA IARTRS 
CTF 1WRIS-47 

tb,01, 	40,d, 
'FRISO Agru.s.ao  
crw 443.131.385-75 

cp‘krt.,:~á 
I 	- ani.knA25- 

t 	IAITLLJL.440ILV4  
~ANNA IADOIV.~ 

- 047766~ 

Y. 

nt 
MECO PATRICXEoLqa COM'. 

CO1/4iis 
VIAM ELIZAI~EIRA 

a432t9_115-VI 

talmás-akompeat 
are; 7s, 9.'1E0315n° 

afeta- ar—troar e.Ra 
. ANO ABORClã 

—C15V Catnv amos 

,fibauáttousw- 
02&385.10-71 

LTW 

Visto do Advogado: 

ASOTA COilititrad. al".00011a1A 
1 	~O 9~900e 281104tnil WS SC OPS11314 

arneve.I. WzeonGrá 

Izwama422 4 dENR....s. ti, 	Oto  5KOS:2-- 

1"'"'" 	 scoatvammomot ; 
siarse~ui.  _ 

P.....4rtale LINS de 

26 



09/03/2018 	
https://autdigitalezevedobastos.nottr/home/comprovante/70950703180833330a  	 

Proc. N' REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 	

IS, 	 CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 	 )35 PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE ‘, 

JOÃO PESSOA 

O Av. Epítácio Pessoa 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PlEi 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.notbir  
E-mail: canorio@azevedobastos.notbr  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bei. Válber Azevécla de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba em virtude de Lei. etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cadigo de Autenticação Digital' Ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014, determinando a inserção de um código em lodosas 
atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: selo Digital: ASC12346-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do sue do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoda.fipb.jus.br/selo-digital/  
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que eia foi realizada, a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 09/03/2018 11:19:49 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°. 100  e seus §§ 1° e r da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesso o site gfipsflautd gitalezevedobastos.not br e informe o Código de Consulta desta Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 928790 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso sito até 07/03/2019 10:00:43 (hora local). 

1Código de Autenticação Digital: 70950703180833330354-1 a 70950703180833330354-28 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.408/2002, Medida Provisória n° 2200/2091. Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 11132/2013 e Provimento CGJ W 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 
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COOFERED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

Ata da Assembleia Gaza! Extraordiribia a COOPPMED - Cooperativa de 

Trabalho da Saúde, inscrita no MIME sob o n" 28401044339, e no CNP) sob o 

19.322934/000148, malhada sm 04 de Dezembro de 2015. 

Aos quatro dias do uses de foricrogo do dois mil e quinze, na sede faxil da 
COOFEMED, na Praça PT010:04ante Tareado Noves. rd Bil. Edifício COnquislt 
Ceilli't V Andar. Sala 103, Bairro Calma CIBi 45000402 Visaria da Conquista. 
Estado da Ulla, 35 8:00 horas. dri privem convomaga reunirorrese em 
Assandecia Cerol Extraordinária,  todos se 21 (vinte e um) coapsrados da 
CODEEMED - COOPERATIVA DE IRNBALHO DA SAODEr 1. Karina Wva 
Santos. brasileira ~a, Enfermara portadora da Colida de identidade rei 
11181.4E3-9d st-E/BA, inscrita no Lei- sob rd fl71.655,716-54. Tendente e 
domidlinda na Avenida And do Cootomo, Rua das Laranjeiras. Quadra 05, 
Ca 01 Bairro Espirito Santa, CEP 431E7450, Vagis dia Conquista - &A 2. 
tilictelle Santos Paes, ~eira. solums. Médica, riartadora da adula de 
idcmidacte rs" K82.729-03 SSP/BA, inscrita no Lei: sob o Ir 015.451~3. 

residente e damisillada na Rua 07, Casa 21, Bairro Ingoop 1, CEP ri" 45.020-nt). 
Vitoria da Conquista - BA; 3. Maria NE13 Almeida Lima, brasileira, solteira. 

Tecnica de Enterra-nem portadora da Colida de identidade TC 12,649.044-95 
SSP/BA, inscrito no CF sob na 019E61935-88, residem e domidliada na Rua 

G. if 71, Povoado de Vila Baba CEP rd 4E150E00, Eremelbada - BA; 4. 
Istairiana MariaAndrade Miranda, brubsina solteira. Enfermeiro, portadora da 
Cédula de identidade n'' 09.732103.a SSP/BA, Insana no CIE: sob o o° 
(Mi 17U 38E59, residente e domiciliado na Rua Pastor Valdorniso, oll EM, Ed. 
Frantaa Condomínio teleditertnneo, Baeta Candeias, Lb W45.0E1,742, aberta 

da Conquista - BA; 5. Diana Casta Moreitz, brasileira. solteira, Enfermeira,  

parddom da Cédula de Identidade n" 1132921541 %P/ BA, inserias no trE 

sob o I" i.c  01.0.179.8049, 010aitiLe e doniirinzdI ra  'Rua E Quadra C,  ema  13, 

Morada Bem Querer, Bairro Cznida -, cTE ti" 45E29400 Vitória da conquista - 
1M; A Abria COMI, Goimarkes, bardlena. solteira automatiza, portadora da 
Celula de Identidade rd 12_607 .6-69 56P/13A, estrito no CPI: sob o a' 
011.511S7&57, residente e dominliada na Rua 16 debitas rd 62, Urro Centro 
CSP n 45.770-000. Maiquinique - BA, 7. Claudia Santos Paes. brasileira. 
Rateira PsiatlOga portadora da Cédula de identidade rk"  08.87a02-56 

W/ BA. banias 11.0CPF sob o if 878418.985-04, residente2 domiciliaria na RUA 

(E, Cosa a Balma Inoceop I. CEP n" 45.00. VitóriS0 da Conquista - BA; lii 
José Elzunberin Abes Pereira Sobrinho, brasileiro, solteiro, Titilai de 
Enlesmagem. portador da Cédula de Idenblarte n' 09773082-35 SSP/BA, r 

inscrito to CoF sal, o rd' 03&28l.7155-31, rastárrb e drugriliado na_ Rua Lt  

illastguniann Matas. rr fl. Bairro Alvorada, Cap rs" 452504100, Encruzilhada- , sacas/  

BA. s. Cama Martina Azevedo, brasileira. soleira, Assistente 
portadora da Cédula de Identidade ri" 12167.649-39 P/BA, inscrita no CP 

Piga Presidente Tascado IkIevdd., net Edifício Cancraista emite r Andar. bla 103 

i 	aura cato. ai,  45~ Vitória da Conquista/8A. 
Cislil Tina./22.9/4g051-7S e ÇS' Aq ‘it Aitzboiya3 	 it 

Jft 



wareavivfin  

—.1'.."A-2"""'"—uremr'131-1rcaç o- 
-iiviivivviluvuurtraw-~-  

,duifwav &ave. vvvr•• o jr„Wrianaralra, 

gálÁudnik:Ek 	
703;443264303042;bara-::07/03/20Nft 

elortfigità ao FrsUliza0o 	Normal-c:AG 

"ato emr sawrisebingo" 

COOFEMED - COOPERAITVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

sob o n" t113.151395-17, rera&ale e domiciliado ra-Ruis AniNiara Alves, ir CL, 

Bairro Rabin& CEP rei 45.150.000. Enauzilivida - BA; 10. ~tu Borges 

Costa, brasilsraa, saltrara. Técnica de Enfermagem praradora da Cedida de 
(dualidade ri" 04.409.452-52 551V8A. msaita 

1,12 CEE vab o e 002.632_323-05,  

rtradraite e dono-cilhada na Rua Abeiro Alves Dias. n't 16, BelmoSanra Rita, CEP 
n" 45_150000. Erantralliada - BA: 11. Diego Patrick Soares 

Lupa, briL9tO,  

Solteiro, Fannadratke, 
portador da Cédula de iderifidade n" 11G137.5r4228  

9z,"/ MD, rasa& no CPI' sob n" 079.378.936•21, &Mento c domiciliado na 
Praça pedra Ferraz. n"17, Mirro Centro, CP n" 45150400, Encruzilhada • BA; 

a queten 14440112! Santa» 
Para brunam divorciada, Psicóloga, portadora 

da Cédula de 
~ide n" 08.825.74442 55P/ Pra, inscrita no CF n" 

Oti6269565416. nesiclente e dorniciliada na Rua 07, Cs& 21 USW Liocoop I, 
CEP re 45.029-230. Vitória da Conquista - BA: 15. 

Italie Mateira Cardaras 

Portela. brasileira, corada. Auxiliar de Enfermagem- portadora da Cédula de 
Rivalidade if 133.147.556•29 55Ell BA, inscrita na CPF sob o n't 594521.

1-Lr-04,  

~Malte e domicilia& na Rua jogo Miguel Tatuamo, nn 440, Reino A& 

Mara a. CEP n' 45.00&0810. Vita& da Cralipasm - RA; 14. 
Muda) Santos Melo. 

brasileira casadu Tiraram de Erik-numera, matai& da Cédula de Identidade 
e 11.509747-12 55P/BA, inscrito no CPF sois o n" 03.7J310.355-71,  teradrane o 

domiddiada na Praça Maria Duarte Saraus. tf Ta, Bairro Alto da Boa Vista. CEP 
nC 45.150•1141, Emzurálhida - 13A; 15, Elaine Elizeu Ce~a, brasileira, 
soiwira, Tiklika de Enfrainagens portadora da Cédula de Identidade IV 
MG9326672 SEP,, MG: Saila ne CPF sob o tf 013249.325-55, residente e 

domicilia& na Rua Capitai, João Mutua-ta, ifara, Bairro Barra, CEP n" 36480-

PAD. Mirrara - MG; 16. ~arma Machado Nunes, brilálliáta. saibam. Téenira 
de Enferrilagem, podadura da Cédula de ldwiticlutv ri" 14130.040-20 SSP/ BA. 
instara na CPF sob ri rel117.966.655-81. rraidente e dornicallada na Rua N- Sr.' 
de Lurdes, rd a Bairro N. 5r." de laudra. CEP ré 45150-000, Erranralhada - 

BA; 11'. Ilidia de 
Minai& Souza, brasileira. &Ruim Nutricionista, podadora 

da Cédula de Identidade n" 13.451.5115-55 SSP/BA, inscrita no CPF sob ts n" 
028:385.145-71, residente e dranicillada ra Rua irra Correia 

de Melo, ri".  ln, 

Bairro Centro, 
CEP ré 45140-000. liamba - lik lii, Madri _Aparecida Araújo 

Carvalho, brasileira, solteira, Amar de Erdermagural, portadora da Cédub de 
identidade it 0524b956-55 5STIB& inscrita no CPP Ma o rt 739367.51

5-00. 

residente e domici
' liada na Rua Padre Ansiado, Cal, liaram N. Sr." de Liadas, 

Cél" rd 45,1514910, Elia-azaria - BA; 19. tilada& ~hes dos Arilos &usa 

brasileira, rasacia,  Auxilias de Erlannagem, 
 portara& da Cédula de identidade 

riC 01.543»1-94 SSP/13A, insiram no CPI: sob o n" M.9.337.095-, residente e 

dranicillada na Run Axlindo Alves Oliveira, re D. Daria Alvorada
,  CEP rd 

45 150-000, Encruzilhada - BA; Z. Pristilla Marfins Azevedo, brasileira. 

solteira. Nutriclanisha partadom da Cédula de Identidade na 12.967.6
0-72  

grapfBA, 
 inscrita noCPF uai, ou» 043.153285-75, residente e dorniraliada na 

Roa 

Aniancia 2tiVW. 
n" 01. Sabia Baixinha, Cr n° 45.1504910, Encruzilhada - BA 

Z. lodma Meio Alves Carvalho,  britai/rara, casada- Auxiliar de Enfermagem. 

Praça &Mac& Taram& Ne" 
88. EddICIOComprisis Cai r. I° Andar-Sala 109. 

Ihittel Centro. CEP 45000-951 V{1.45-da ditathdEdsla/ BA, 	
..-, 

cnin he19.32--1 34/0001.25 	e
'- 

Cl 

4 N. 1 »EL* kt/ 



COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

paradora da Cedias de 
Identidade tr 08298.(!i 55115A, irisaria CO CPI' 

sob, O 010.670.02542, nuidente e Saleta. na Rua asa Anidra
,  Pules IV 

38, Bairro Centro, CEP re 115.1504-00, Endrailhada - BA; em onservancia as 
dearnenant5a do Estamo Social da cooperativa,  A comenreacan realizou-se 

atrases de amorança por escrito a todos os cooperados através de ardara 
e do Edital de Camvocale seara entregue uma apla do Edital a todos, em 24 
(vinte e quatro) de Novembro onde os miamos assinaram e defanun o dia em 
que inani cleMificadoes. amfonna artigo 32 e patarata do Estatuto Social. A 
~bata Geral Extraordineria - AGE teve inicio a 8.00 horas, na primeira 

gora. 	 virAn. LOW musas" de 21 ivinte e ura) cooperados codorna as 

catioaturas constante na lista de presença da Ata. Nesta oportunidade, a 
Presidente da CODEEMED. Senhora Karina Silva Sanas assumindo 

a 

presidada da Assautbleis agradeceu a presença de rodas os presunta e 

convidou para ~por a nad a ~ta Mieheihr Santos Paes - Tataca 

Operacional, a Sinalo hada NetaAlmeirla Lima - Secretaria e os mamata do 
Conselho Dual, para auxiliarem nada ~bale bem amo foi escolhida a 
mine Priscila Manam aliamaadsh, iaaina Secretária "od Nue'. Dama continurdade 

a Presiderde solicibou a radar", Secretarie que 'iras° a altura do Editai de 
Convoaspio, O qual vai tranaaito nata Ata; 'EDITAL 

DE CONVOCAÇÃO DE 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORD1N ÁRIA, A Pirraidede da COOFEMED - 

COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE, CNP/ ti&  19.322934100/-78, NIRE 

,oh e 29400040349, na uso& aas21rirÀ I'  "IptetS.  IIII~III2. C0E~ O-9 sapecados. que 

mesta doia sia era minuto de 21, 
paro rearreasse eia Aadnaiditha Ural Earadadha 

quea ) redito. na sede da COOFEMER 
nesta cidade do Vinha da Conquista Estado 

da Balda ato na Prata Presultua TIMCITTIO Nem n*  SR Ediftio Conquista Centros r 

ÁT1Mr, Sala 103, Bairat Crnlra CEP 43000-902,arr 
04 feudal de Atada de 2015. 

ebaetatt eaS amara Itardria C -quoruge prã Sua atalaiar SelfillIT MI mago 

lord. aunlpriado o que 
Lietemdean Estatua Saadi 1) Em Primas amootaók as &PO 

Imã (mi a ~ode 2/3 otois terças) das associada): 31 Era Segunda consorrada as 

9E0 Matei alar a preartre da metade unas um do ruhnem de a ssodid~ 31 an Termal 

e ama caravan44 aslOPO Aras rum a preszaça nationa )fr 20% Mn. por ansto) do 

toarl de a...) Tm! &Iam!~ safrtv a nuicute Ordem do Dia: 11 Pterígio!. de 

Contas do card& de 2014, tdaradadaddra a) relatório do Cortselira de 

Adattedstraotm bl balanço oatriatonlal; e) donadalogita de ~Dado: d) 

patena do ~lho Piscai; ã Demonstrativas da analiso!o da eficiértda 
tandadarlitutaaira e social; 2) Dostintogo das &ohms ou ratão das perdaic 

3) Eteiçao e pata do nano Conselho Rant  Viraria da Cartquoa 24 de 

Nannalno de 
2015. Narina Sila Saras - Nanara" A pneMdante solicitou a 

leitura do Remi a
r do Edital de Convouroda Prestando do Contas do sacercido 

da 2034, eamprobandeatio o Relatado do Conselho de Adn.aiserrarlar. o Balmigh 
Pua:tilar], e demonstrativo do rondado. o Paremr do Conselho 

Dr't  e• por 

Fun as Demonstrtaints da avalias& de ~ma acaudordco~nt e 

soda]. 
A Patabiade deu brado ...os debates aplicando. ateava do Relatório do , ...g. 

conselho, que a presente Asma na verdade era meramente protocolar. 

Praga %agalana. Mau:rad* Nevas. 0' erk EM! iCiaCai~ta Center. Varar. Sela 103, 

te. 	
< Ihinn Cenho. CEP 4.501" Vinha da Croquista/DA_ 

e. 	r2C/I te 19s22-934/0001 	r 
17 
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Proc. N' 

lis. 

COOFEMED - COO1W-ATF.V A DE TRAI3ALHO DA SAÚDE 

ferido em vista que não houve ~UM, opima ~mira minaria do oblato 

data sooperafiva 	
Exercido de 2014, que a Balanço Patrintonial foi 

confeccicorado apresentando MIM sobra de R$ 2_271Z (dois net trezentos e 

seterde e um reais e vinte c sete centaimaj. referente às sobras líquidas do 
mesada rasoirado do valor deo receitais apos s

elieragan de valor das das/mias e 

custo. Ato ~ente. a Senhora Mane Costa Moreira. Consielhdra 

apresentou a Parecer do Cansellso Flama  que em seu relates-10 opinava 

tavonivelnumte pela aptos:~ das Cantas apriserundas. Na sequénda, foi dito 
que em Mação alas demom,itrativos da avaliação da eficiência' econOmico- 

Enanctfim e sociaL no exercido do 2014 a COOFSIED não arriou contados 
relativos aos serviços que tece, nau havendo, pois, como ElOngrraT a 
eficiluicia econômicodinamarint e soda! do Cooperativa Entretanto, &tiros 
estrio selado de~os pelos Assucimicei a fim de que seiam alcançados mais 
contratos tit preludio de serviço, akirn din que (.i (oram fechados no desorne 
deste ano de 2015, alava-irando, assim a idiciência da ~MAM mo nados os 
~os'. Dando continuidade. a Presidente solicitou que a Assonbleia 
escolhesse um ~ante paca conduzir os trabalhos de votação deste item 
tendo em vista que oa ocupantie da mesa estarmo Legalmente impedidos para 

atritraição. e por isso deixaram-fla. inediatanleMC.. contudo, penam assosin 
na remoto à disposição da Assembleia para os adareciainentos que porventura 
fossem solicitados Vai escolhida pela maioria a ~pirada faidimut de Almeida 

Soma, para condo-rir  provisoriamente a AGE. e a inema cama a senhora 
joeiram Melo Alves Carvalho cano Secretária "cii hos' para auxiliada na 

coordenação das debates e na iiotação da mate:ria_ Logo apõe, as LIMUIS foram 

submetidas vota sendo que. a Assenti& votou pela aprovação, por 
unanimidade A Presidentt reassurrtindo o cornando da ~biela solicitou a 

n'úmSeconna, 
 sua fizesse a leitura do pró:cirno Men da Ordem do Dla desta 

AGE Item 'ri ~inação das sobras ou Melo dm perdas, senda que neste 
momento foi dmIdido por untrolmidade que as sobras apuradas sedam 

destinadas aos Fundos da COOFEMED,  ia seguinte proporção: 10% (dez por 

cento) para o Ftmdo Obrigatório, R.5% (Mentis e cinco por cento) para o Fundo 
de Reserva e S% (cinco por cernia) para o Ferido de Assistência Temam! 
Educacional e Saciai FATES. Passou-se então a dIscessão do Ultimo item da 

°Mem do Dia, Item "a", Efitipdo c Posse do Non Conselho Fiscal. Assimcorno 

crn 
edeição anterior a esaa, os cooperados taram devidamente comunicados com 

anisimilMiciii d eleido para os anus do atriSe1110 Fisal A Po-siderite 
manteve saspertscis o& traladitos para iniciai o processa eleitoral, Para concorrer 
aos magos do Cursam Fiscal EM apresentadas:ma dispa Maca, composta pelas 

seguintes cospe:~ cgià5 	
ASARIANA MARIA ANDRADE 

MIRANI3A, brasileira solteira. Enlettneita. portadora do RG 
0973210362/SSP-BA. e CPF 025.1711.335-594 lambiam° e domiciliado na Ruo 
Pastor Valdonero Oliveira, rd UM. Condomínio Meditem:A" Ed. Fremo, 
Bairro candeias, CIP tf 45.02B742 Vitória da Conquista-BA: JOSÉ 
HUMBERTO ALBES PEREIRA SOBRINHO, brasileiro, solteiro, Técnico de 

csadotteTancredo Natf 5. Miaria Giespesta Ceriter,P Andai. 
SameCento CEP 450004Z Vilaris da Conquina/BA 

dr-  ~t3  CNP] rd 14.1.21.934/0iSM 411  
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

Enfennagon, panado: da adota de Identidade tf' 067=635 SSP/ BA, 

ima rio CPP sob o o° 0332S42e5-31a ~toste e domais& na Rua 
~atam hiatos, rd a Bairro Aloirada, CFP 45.150-010, Encruzilhada - 
BA e }FANE MOREIRA CARDOSO PORTEI4., 	ontaiia. Auxiliar de 

Enfennagon, portadora da Cédula de Identdade n Ces147456-11 
inscrita no CPF sob o rd 59t571Á2544. residente e dernballuda na Rua lodo 
Miguel Lourenço, rd 440, Balou Alvo Mania CEP n° 45005440, litrirL da 

Conquista - BA. Suplentes: 
 ANGELFFA BORGES COSTA, brasileira. solteira. 

Teenica de Enf =agem. portadora da CREIO de Identidade tf 04.409.452-32 

6517/BA, inscrita no CPF sob o nl OF7.632-325-05, residente e tierilialidde na Rua 

Airnina Alves Dias, ie 16, Bainia Santa Rita. CEP W45.150-000, Encruzilhada - 

BA ti 	
ELIZELI CERS ~eira, solteira, Teadca de 

Enfarningon, portadora da Cuclula de Identidade nY MC 9326672 SSP/ MG, 
inscrita no CPF sobe TF043249626-34 residente e domiciliado na Pala Capita° 
10g0 liebsberta, 	256, Bairro Barra, CEP ne 36.830-000, Nitutise - 	e 

MARIANNA 644a1A120 KUNES, bnialleirti solteira. Técnica de 
trdimnagent portadora da adula de Identidade e 14.330.040-111 55P/BA. 

IISSCCitzt 1.10 CPF sois n rd 047266.65541. residente e domiciliado na Rua N. Sr. 

de Urdo. 11° 13, Bairro N. Sr d de Lurdea CEP e 46.154^ Encruzilhada - 

BA. Aberta a VOLIO Ok OS. candidatos foram eleitas por unanimidade pelos  

caguei:dos voantes, para um mandato de 1 (um) ano, iniciado nesta data de 
04 (quatro) de Dezembro de 2015. ata 04 (quatro) de Dezembro de 2016, on 
obedisaidaú leglalacito em alga-  e ao Estatuto Saciai Todos os cooperado; 

eleitos. no ato dr no pose, dircirerram sob ax penas da lei que não se 
~davam inelegivcis, non impedidas por Ii. ou =dotados a praias que 
vedon. ainda que tmnpuitanieunente, o areei° a Cegos plitytkuu, ou por cone 
taBorentir, promricepta, otbonee ennousdo, peculato ou contra a economia 
popular, a lê pilblka eu a propriedade. declararani Inclusive que nan Cl~ 

entre ules laçai dÊ pallaISO até 2 grau oro Unha neta ou cianeto!, nas 

exortem conutlativainantecargos nos órgãos de adrientstração e de fisnalietinSo, 

em oonronsildadeconan dispne cs Artigos 51€ 54 ?e66 	2' da Lei 5.764771- A 

Presidente da Assornbleia parabenizou os noves Camselheires recto-
orripossades. Nada anais havendo a tratar. a PiCsUSICE8:~1  a preta:na da 

tudo, m cooperados e deu par enrolada a Asizeribleia Geral Extraordinária 
Depois de ucabruh,  a At foi Lida tf ramuda por todos CU 2,1425EMCS. E eu. 

?SOLO Martins Azevedo, Sem:tuia &ta assembleia Geral Ettnaordintida-
lasird a preseee Atai e CERTIFICO que ests a cdpia fiel dia Ao traresrits da 

Livro deAtas- de Assembleias r.---n4   desta CoOperathiu Veada da Compdsta - 
de persaulato de 2GI5 Na-noa litartitts Aureolo 

proa, prusakuuu  Tanaurus ruceug, u+ as grlf fina  CanqUititil Center, /- Andei Sala W3, 
SaimiiCitann,CEP Obutureat Vitima' da Cdnqdhld/ZA- 

r' 	 n^193=I4/0001-7a 	, 

iort6  c".\10),tki(Wss  
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curretow~nic zuwessciatAnism 

Saretne~ 1~-7,12a AirrArs 

acessaa~~r)11/1  • 904Cts.m...4 

ai ~a 
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CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
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F UNDADO EM 1888 

BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 é Fax: (83) 3244-5484 
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de NaScirnera05 e Óbitos e Privativo de Casamentos. Interdiçães e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do atado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada 
Código de Autenticação Digne ou na 

referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentee. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Parelha. a Corregedoria Geral de Justiçai editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a Inserção de um código em todos os 
atos notodals e registrais, assim, cada Sela Digital de Fiscalização Extrajudidal contêm um código único (por exemplo: 

Selo Digital: A8C12345-

X1X2) e 
dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 

através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tipbjus.bilselo-
digitaV  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE 
TRABALHO DA SAUDE tinha posse de um documento coro as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 

apresentada a este Cartório. 
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 09/03/2018 11:39:26 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azava° Bastos, de 
acordo com o Art. 1°. 10° e seus §§1° e 20 da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autenticafgazevedobastos.notbr 

Para informantes mais detalhadas deste ato, acesse o site httpsilauteligfiaLazevedobastos.nothr e Informe o Código 
de Consulta desta 

Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 928759 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 07/0312019 095840 (hora local). 

'C6digo de Autenticação Digital: 70950703180828430304-1  a 709507031808264303047  
tegislacães Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.405/2002. Medida Provisória no 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 

Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento cal N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 
CHAVE DIGITAL 

roc.N. 	 

Eis. 

1/1 

o 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba047ac968e801336135552321d77ecf85/a
0492bf500828753f7000deb200c5M7e185ccOad0a719C730af5354d7  

142c12067aat39e1bf9d4553b8f7d89231a9  

ICP 
ti arearancia da Usadas 

Ciesea4 
Marna Prove~R,223C14  

da 24 Clea~2CCI- 

https auttfigitaLazevedobastes.notiorlhome/comprovante/70950703130826430304  
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Ata da Assembina Casal Caiaria da COOTEMED - Cooperativa de 

Trabalho da Sandra barita no NIRE sob o o` 241001040.e no CNP) sab o 

n' 19.3=354/40131-78, adiada cel 21 de Maca de 21316. 

ken vinte C. SN das doma de Marrai de dto mil e  deansd ,  na sedat~ da 

COOVEMED, na Praça Presidam Tandredo Neva rd 86, Edifício Convista 
Center, P Andar, Saio 10, Entro Ceara CEP 460114942. Vitória da Carvitaa. 
Estado da BaS. As 10:1/0 rama, ap Name conviamedn, muniram-se em 
Assembleia Geral 0~0.- II tonel coo/amados da ODOFEMED - 
C.00PERATIVA DE TRACM.310 DA SA0134 1. Raras aba Sada 
~eia solta& Enfebnara portadora da Cédula do ~lidada n" 
11.181.48- 93118,1/2, iiiina no GT sob if 07045Ri.716Z-1, residente e 
domiciliagia na Avelara Anel do Cdmilemn. Roa das ~as. ~na 05. 
Casa EL Bana Espirito earno CEP 450di7d50, VitAria da Conviera - 
~a Nela Almeida Lima. anediara,. solteira, Tecnla de Enfermagem. 
~ma da Cédula de Idatidade n° 12/;49444-9n ESPIIIA, arandigg no C.1

15 

nabe 019.561.94,5a readarle e danei:Irada na Roda rd 71, Povoado de Vila 

Bala, CEP rd 45.15d-300, EragradElads - BA; 
s. ~bise Maria Andrade 

Miranda, inggailea, rabeira. EllfelMC120. portadora da Cédula de Identidade rt" 

iR.732,102,62. 56P/BA, nanas no DTP sob r
,  rd onnw2,55459, residente e 

&alara& na Rara Paca Valagroura n" 204. Ed. Franca, Conclamai° 
Medite~orallaino Candeias, CTEM4522B-74Z Vadia da Conviera- BA:4c 
Mana Oliveira Coalmaraia, brasiletra, solara, Enfermeira. paradora da 
Ceada de Rimada& rt" 12.657.25469 él32/1001, bania ng1 CPE salb 0 n

a  

011 511,075-57, rendara c onmiselliada na /Ma 16 de Julho, n"62,13aIrro Centro. 

CEP e 
45.5/04xa MaiquadVe - BA: 5. José Liamba° Alves Pereira 

Sobado, bradara sobarra Temia de EnicargaiNa 
1 da Cada dl' 

Identidade ne 03,7730523.5 SSP/ BA. lavara na C
14 sag o e 05a."4-DC'al,  

MOSSO P. domiciliado a Ruga Maxianiano blams, n" a Bairro Alvorada, 
CEP-rd 4.5.153430, Eggeraillarala - CA: 6. Camila Matara ~redra ~Iara 
Eatoia, Assacara Social, portadora da Cédula 

dc- 
 Identidade gd122367.649-59 

556"/ BA. Sant PO CoF sob °ti/13.15334447, resideote edomlada na Ra 
Arriado Alves. rd tu, sauTç Brairaniss CEP n*451504354 Encrabada -BA: 7. 
Angulai &arpes Coraa, tinsedsraa. milita. Técnica de Enagrava. portadora 
da Cedula de lealdade rd 124.4{9.4a242 551",03A1 liara tio CI

1P sob o n" 

i7 k3232 	
residente c donniallatia na Rua Altero Alva Disa Id la. Baia 

Santa Rita, CEP rd 45.150-004 Encravilhado_ - EA: 6. irada Moreira 
CESSO 

Parteira ~eira. ensagick ~Mar cie Enramava veadora da Cédula dr 
identidade rd 03.147,656-231 gil'iBA,. rasgara no CPP sob o rd 594.57112E

4R. 

naidate e ao:atinada 112} gUa iciao Miguel Lauerav, e 440, Barro Alto 

Mann, CEP n" 45.0054611. Varia da Compara - BA: 9
,  Elaine Ellual 

~dr& InualWra. rabeara Terada de Entemeogran, portadora da Cèdula de 
~Sede rd M93inge72 SSP/MG. Insata no CPP sob c n" 413.2491.26

-38. 

raiana e domiciliado a Rua Copias João Mirra Te 
224 BaL*1  o Ural,  

Ler 
gi" 263541330, Mugia - MG. 10. Mariardia Matada Nona, bradara 

solara. Témica de ~agem porra-dura do Cedera de Identidade ril 
framitkesidigarTanoraide liam gn 56 EgillanConquitie Cata V Anda Bría 103, 

BarreContsgs CO' 45011rage2. VilânT44.1 Cantjuigaj M- 
C411 ti'192522-9341110a-V$ 

.. 
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Ata da ~aldeia Grad ~rode da COOFEMED - Cooperativa de 

Trabalho da Saúde, Ermita no WIRE sob o nu 29~9, e nu C.1417 sob o 

e 
1934O-9301309-78,noaleada too 21 de Meteu de 2216. 

14.330,010-79 Re
' /BA. Insana no C23 a o se' 941,7~10 reelente e 

domidroda na Rua N St.' de Leder nc 13, Santo NI Sr ' 
de trodes, C' e= 

45.1511-2E0, Enimus~ - 
BA: 11. ~Ma Martins Avenue twasrmiza, 

soltdro t^entridonists, peladora tia Cedida de ~iatf 12-$67.1ronti2 
9513/1111, estrita roCEF sobaro0n 153.385-n, residente e dornieiliodo no Etna 

krrondo Alves, n"' 01, Clero Baixinho CEP h" 
45 1504)0. atatuS fone 

erri ~anda as denamearote do Esturdio rmcial da cooperativa- A 
dorermadto testlizoti-he suave de cognourmçe por ~roto a rodo'. te 

cooperados, othOsti de 01Culanol t. da SifittaL de Cenvocoulo, .sendo entreVe 

uma tope do Eras' o iodos, em 
19 utte) de Mero de Mb onde to metanos 

assedem o datenom ti dia ern que foram 
6ene11fld04, 

confortne arogo 12 e 

pastsreds do ~etc "rodai. A Admenblelo Canal Ordinária - AGO teve Lliftia 

As 1000 hCrfaS,. 
ent Sitiorta colvrooçam cern prema de 11 fome) ~arme, 

conforme asassratateras condenem na liste de rume da Ala. Nese 
operouttdode e Presidente do COOFEMEçO, Senhora fletes Erma Santos, 
assumindo a prosalencie do Asserneete, ogndecou a presença de rodos 

Cd 

premnbe e comidos, para Desnutro o onese e aula/reta nese ~área os 
Membros. do Conselho de AdmntistroOdn e os membros do Canselts, Srmal. 
bali coroo foi tmeeliúdo o nen, PriallSt MartIns ~vedas thtliO SeCt'Sli -rui 
km% Dando contormidede, a Fteddento solidirma ránt, Se:retida, que Rege a 
leiter* do Ertel' de Contecedte, o qual vat ~salto nese Atm 'EDITAL 

DE 

CONVOCAÇÃO DE AssuaLut 
GERAL 

ORDSIZEA. A Perder* 
d41 

MOFEMO - 
ccrOnsAnyA DE TRABALHO 

DA SAÚDE. adEl '14  

19.322-93~1-75, 
MIRE HM n 

23~0349, mi uso de mas sitiburcEs 

crofubitrat, ronrom rotas e a
rados pare renwromse em ~dera 

Caro 

Oneteis, eme m soden/ na Se da COOFEMEO 
nona entstã de Bitdria chi 

Conowsrm Estado da Mut, tem mt Eram Prosidente Tosado Neter ot 35, Edrfido 

Campista Outro, V Anão, 
Seb 103, trone Centrn CEE 45090-902. em 21 Bittd$ t' 

si de Altna é 2016. 

oisteanda asS tapetes rontrios e -crome' paro 
min 

itia~o, neimma na iam lui 
!en4. cumprindo e rpm &remiro o Estarmo Saud I; Em 

Primaint torrormte as 

MO is a n --3 man a reuno da 2,5 Moas Rapla) dna assoando; 
2' 

EmSe
' gruda ronrono.* *50 trmastme á predito 

da Stade MÊS ~LU YraMint dd 

mustralor $) Em Tercem 
t droars ormorrate its 1000 ema orlo e le,enSs 'Nene 

frente por cento-) de mui de 
secos; rore daiirmerec em o tepente OtBrOf do 

tOrs: li 

PlMtapia de Coas da ~rio de 21715, nanapremdendm a) relatteeto 

lifl StOill ItO 
Camotha de lidin~den in bia~ Rataloila 

''S aktsà/ 

deronstrolee de 
imaidtudin di ritmara da Coilmika 

Fisttah e)Deanciontrationis 

nim incidEnfaa da
effeitsudo crouleine0roaceini e 

rodo It 21 Deafinapio dai ".•••`, , 

obras ou medo das pode: 
3) Reatdadodo do -pitai iniagildtmaden rim '-' 

caoparailas ~em 
AO ESeSith) de 2025. Vidre 'e GenainabilEA, V) de 

~o de ZOW. Boraut SIIPS 
StinEPS Stfitttetith" A paddrour solldinu a leitura 

do tem -1E4 
 do Edital de Crostroserplen Eredúlo se Ornes da tedmela dm 

teledromtçasse, o' 8a, Edifica Cometem Ctrorml". 
Ando. Ssialn3. 

Soim CerstrtsCEE ~MO_ VItene da Ormuiter/DA 
Chlelof 13a231001.73 
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Aia da Assembleia Geral Ozdlnhrb d COORildhp - Cooperativa cie 

Trabalho da Saúde. inscrita no Min sob o nt 2a4teal40-249, e no Orli sob o 

te 19.=348,realitrads ein 21 de Marro de MG. 

2013, compteenecando o lardattrio da Geado do Consdho de Administraria
-O, o 

BaLleiçO RI tri m tildai . O DérnillIStratitrek dr Rentitatio• o Premer du Carmanao 

Placai, c, par fim, os Demenstrardus da Avalinoo da ~Ma Econorolcis 
Financeira e Sodal. A Presidente animem e lãtlica do Relutemo do Conselho ile 
aahriinistaçcao ~rens cora a apeei!~ do holanfo 

PattiManiell 

Mormte ao Ene:Meio de 2015, e da demuretraçAir dm sobras apuradas no 
medrio encamado em 31 (Mota e mr) de Dezontso de 2E15 (dois mil e 
quinze). que na amsião foi de R5 6352:5399 (saimento, e tina e oito rthi. 
Mucardon 2 sais reais e menti e note centavos), Ata subsequente- o Senhor 
Juse HuMberto Abas Pereira Sobnnho, Conselheiro Piscai, apresentou o 

Parem tio Ceinda0 Fiscal. man ern reto 
relatório opinava favoravelmente pela 

aproveçao das Contas acidas.atadas, Na sopites:ia, int dito que EM relaçaa aos 
dePaataLsaUVOS da avelliscin da ~nes ereiroifinanceira e ~I, no 
Exerdirso de b315 a COOPEMED fumou Ce (dois) stutrami relativos as 
serviços que oferece, tender coma tormadortas os Muninplos de Palmes de Manta 
Altrilais e tfrandiiBA. apresentados na orm. de =alo cito, eco anelam 

coMurto com o Balanço 
PlItrkMOIS do FraCíCi0 

de 2015, e visível urra 

amenclancia da elidindo saardumentutanCena o social da Cooperativa, 

opornatizando aos stna 
Cooperados uma meilloca na qualidade de vicia sie 

aja um. Aihmsais, o ~mento pam a pula:anu tmeaule contempla a 
adoço &amoldas que se acerem neremarias av ~te da runirs contratos 

para E presido de seriS modo essas desde 
a tttan~ da 

documentação  

da Cooperativa era dia ate ri iiletaraçae de eaMdua. para que setarn realizadas 
retinir:si com co Cooperados e coo w Tomadoim ar grvioos com o rocem 

~dist finahCeint buscando 
12U~MTz., 

qualidade dos maciças oferecidos. 

Dando contirroldado. a Presliante rsilcirou que a Assentida emoli:esse me 

represerdunte paro einsiuzir os trabalhos de v ntsçãn Mie 
ta tendo erts vista 

que os campardes da raso minem: legalomm impedidos cara tal ah-Miúdo, e 
par issodeicansm-ra anediatommte. contudo, peconnemfam no recinto 3 

o da Anusah 	
os lata para 	

ordareciinmacis que recostara tosseM 

dispo& 
 

milichaaata ES encolhida peie numas A cooperada Atum Oliveira 
Guist~, 

pint 
condo* provisofiturtente a.aCe.). e a rumma esmaeci a sonhos Camila 

fdardm Azevedo corno Smotena hm
-  pua aurillá-la na cisord~uo dos 

debates,  e nit volacto a, nwlatia. Digo uri, as Cardas (0~ SIThSrati~ à 

trotsçari, senda quea Assoubleta votou 
• pele aprovaçao, por unanimidade, A 

Presiren
t tic, massurninclo o amoldo da Assembled, solicitou 

amam SearetMal. 

que ti7g~ 

a Inibam do prosam item da Onárst do Ds desta AGO
,  

Destrona. dm sebos•ou rateio dm perda, sendo que este momento is 
Szidtio por vilania:4'1st que as sebos apnodas :miam incorporados ao 

Capina Social 4t CO' apita tieduári Ih
ca. Pez por cauta) Para o 

Pando de Reserva
(rumo pra terital para o Fundo &• Assis:anda Técnica, 

Educacional e Sidai - Pedin Sendo assiro, hum decidido de forma unanime 

Prost Frade Tadaroda >2.~. 
ida Cabia Crecersta Cone% r Andar, Saleta 

~o Centro, CE,15  irstred,h2, vieira deConquistitiltri. 	
cr" 

Catiall19,32.2‘11e/M0143 	 ,.• 

i 
O 	- 	

,ifEti 
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Ata da Assembleia Ga-ai Gni
. inala da COOFENIS,D - Cooperativa de 

Trabalho da Seita inscrita no WIRE 
sob o e 2300040349, e nu Cell sob o 

nv 19.5D-934000.11.78, realizada ent 21 de %Luso de 2016. 

mos coopenuhis presentes que. após so daluções para 05 F1101105  100, RS 

541560.89 Nuirdlentro e quarenta e dois rrill, quinhentos 
e ~Na reais.. e 

oitenta c nove onifalveS) das ~15 
apuradas no E.WICICILV d 2015 

~aradas ao Capital 584.11 da COOPENED - Cooperativa de Trabalho da 
Sande. ~tose então a diserta° do ultimo Item da Ordem do Dia. Itera WIr, 
sprociacéo do nadado de ~ir do enatai integralizado. pelos coopadadxs 

demitidos no ande& de 2013  (tims reli e quinze). Nsla oportunidadr. tora& 

dascurídas trulividnalmente a &cauto dez mareas-parins
. dos 3.001.118at5  

COOp3d0.5,. 

Sor podiam dentiado no Exalar& de 2015. tilar& Costa Mureira. 
kratsliona, soado, ~mira, portadora da Cédula de Identidade n° 
11379.1.1591 93P/3A, inseri& no tilli sols o tf 008,17~-2% residente e 

dontioliada na étzu,  f, Quadra G, Casa 
13, Morada Sem Qumer„ Bairro 

Candeias, tbl n3-15.020.000,VINna da Concebia - BA; abailla Sensos Paes 
brebabora, solhara. ~tosa, peuraduIa da Cédula de Identidade ric Dd825.802-
56 95Pf8A. inscrita no CPF sola o e 978.610.980.04. ~te e dormeiharie na 

Rua 07. Casa ZI,Rairna Irtoreop 1, Cillt 
Tf 

sins-an blinda da Conquista - liPc 

Mega Parleis Soares Lopes. ~Una solteiro, ParroolntSCO, podador da 
Cédula do Identidade :V MDISINDDR SSPfivIG, ~dto no CPP sob ré 
079.378s36411 residente x &matado rox Proas Pedro Ferrar. rf 17. Bairro 

Centra. CEP ré 4.51W-OGO. almiallbada - BA: ~
33  Detre 540333 Paes. 

brasileira, divorcitatle, Pardloga, portadora da 
ettd1113 de Identidade ré 

08.025.744.-42 SSefRA, inéerint no Loa rt
1  000.200.565-86„ resalarto e 

~Hada PA 

Rua 07, Casa 21, San& &ozono I. CEP ré 45 000.730, lidaria da 

Compitam - RA; Aladro Santos Mela. 
bi"624eirp, 

asado. Técnico de 

Eldaraae ptrUidot dr. Cédula de Ida-talado tf 11.505.747-12 SSP/ DA, 
inscrito no CPF sob o o'052-3100.25-71, residenta e dermelliado na Piaus Maria 

13barte Sarnas, W-
28, -Santa Alto da Soa Vis& CEP n345.1500.013, Ensdn&lbada 

- DA; Bártuse de Morins Sodza, &asneira solteira, Nu'aletioldsw.„ portadora 

da Cédula de Identidade ré 11-4-33~ S5.1
3./ BA, tinia nó CPf sob o o" 

OZ3.385145-71, nindente e dom/caiada na Rua igirdo 
COUS de Melo, n° 125. 

BatrurCentro, ar n'45-14naint, Raul* -RA; ta Santos Pont brasécira. 
solta, Medica, porordora 4a Cnointa Je ideando& if 08.1E25.72*

410 SSlif EIA, 

~ta no CPP &lb o n° 015.431.59S4D, resirtuttr e dotrutdimia na Rua 07, Casa 

21, tinire inorcop I. C3
2 ré 4O29-2311 t balata da Conquisto - Bat.; Maria 

. ASO Cereallia, bnsibdra, solteint, Auxiliar de Enfermagem, 
	x. 

ora da OldrIln de identidade ré 05.746556a3 5513/SA, inseri& no af 
sair o re• 73943751S-00. residente c tionarilieda na Rua Padre Antanho, n° 01, 

&dna N. Sal 
 de Lurdta, ar ré 45 150.000, Eressurill&S - BA; Densa de 

tarear& Alves de enatOr braniEra, &oda, 
cif 

sastora de sa-vicos básicos, 

portadora. da CA4li13 de 1.,tlidair 
I1G  1471138406 SSPILBA, irocrna' 00 CPF sob 

n1  038,3342W-54/ ~...-411%:: PA 
atreito Balda, Zune Rural do Munitdires de 

Urandt,113A: Marlene Korai& dos Anjos Sousa. b.aa, casada, 
MINiliale dc 

Praçancsairmor ISnnede. Neves, ré ta, Poliam Conquista 
Cesdn, 

V Andem Sala 103 41 

&irra Canon CSP4f3octroz. Vala da Cznyabra/BA. 
 

CNN t?-113.322t104/bOni-7S 
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htipsJleutdigitalazevedobastos.notbdhome/comprovente/70950703180826430328 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	
I Proc. N` 

CART611210 AZEVÉM/ BASTOS 	 !IS, ESTADO DA PARAIBA 	 F 
EM 16188 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA C 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitáclo Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 32444404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.ezevedobastos.not. br  
E-mail: cartodo@azevedabastos.notbr  

RCA DE 

f 
‘ SC,  r 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcantl, Oficial do Primeiro Registro 
Civil de Nascimentos e Óbitos e Pdvativo de Casamentos, Interdições e 

Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do EStede da Paralbe, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins cie direito que, o documento em anexo Identificado Individualmente em cada 
código de Autenticação Digital' ou na 

referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoda Geral de JUSIke editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos materiais e registrais, assim. ceda Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: 

Selo Digital: AS012345-

X1X2) 
e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessado 

através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoda.fipbjus.bdselo
-dIgital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE 
TRABALHO DA SAUDE rinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 

apresentado a este Cartório. 
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 09/0312018 11:33:00 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°. 10° e seus §§ 1°e 20 da MP 2200/2001, como também o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastas, poderá ser solicitado diretamente a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail auterifica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesso o sita htlps://autdigital.azevedobastos.nolbr e informe o 
Código de Consulta desta 

Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 928758 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site ate 07/0312019 09:58:40 (hora local). 

`Código de Autenticação Digital: 709507031E10826430328-1  a 70950703180826430328-6  
9-eglslações Vigentes: Lei Federal n° 6.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200(2001. Lei Federal n° 13.105/20

15, Lei 

Estadual n°8,721/2006. Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CO.) N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 
CHAVE DIGITAL 

100005b1d734M94f057f2d6ilfe6bc05ba047ac968e80-1336b555e321d7lecf855M50b8d6534d65382138514f14377a7e185ccOad0a719c730af5354d  

142c1664cbdbb03b19a1488ae17c04df6e411  

PretitYndieds Reple101 
~PS 

MeCtle Pio~a M72162. 
do2,1 desgoste ee2001. 	a.atla 

https://auldigitaLazevedobastos.notbdhome/oomprovente/70950703180826430322  
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Publicado por: 
Ítalo Joseph Guedes Santos 

Código Identificador:0E4ABF3E 

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO: Contrato n° 033/2019, firmado em 08/03/2019, entre a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI-AL e a empresa 
COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE. 
inscrito no CNPJ: 19.322.934/0001-78, 

OBJETO: Contratação de serviços continuados de apoio a mão de 
obra, médicos especialistas e demais profissionais da 
saúde FUNDAMENTO LEGAL: deriva do processo de Adesão de 
Ata de Registro de Preços, de acordo com o artigo 15, inciso II da Lei 
Fetal 8.666 de 21 de fevereiro de 1993, ari V e seguintes do 
Decreto n°7892, de 23 de janeiro de 2013. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05(cinco) meses a contar da data de 
assinatura VALOR MENSAL: RS798.213,50 (setecentos e noventa c 
oito mil, duzentos e treze reais e cinquenta centavos) 

SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, FERNANDO SÉRGIO LIRA 
ETO e, pelo Contratado. empresa COOFEMED - COOPERATIVA 
E TRABALHO DA SAÚDE. 

Maragoffl-AL, 05 de abril de 2019. 

MARIA CRISTINA COSTA WANDERLEI? 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Contratos. 

Publicado por: 
italo Joseph Guedes Santos 

Código Identificador:1324638M 

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO: Contrato n" 026/2019, firmado em 22/03/2019, entre a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA6001-AL e a empresa E.S 
LEÃO E LIMA, inscrito no CNP!: 02.756.959/0001-87. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de bullet, nos dias 22.03 e 2303.2019, no Festival da 
Mariscada, no Povoado de São Bento. 

UNDAMENTO LEGAL: inciso II do an. 24 da lei na 8.666 de 21 
de junho de 1993. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 dias. 

VALOR: R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) 

SIGNATÁRIOS: pelo Contratante. FERNANDO SÉRGIO LIRA 
NETO e, pelo Contratado, empresa ES LEÃO E LIMA. 

Maragogi-AL, 05 de abril de 20[9. 

414214 CRISTINA COSTA WANDERLEY 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Contratos 

Publicado por: 
halo Joseph Guedes Santos 

Código Identificadon8272AD713 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 052018 

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 

PrimeiroTermo Aditivo ao Contrato tf 05/2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE MARAVILHA/A 
I 2.251.286/0001-67 
Contratada: *EMIR R DA SILVA EIRELL C 
00.007.959/0001-06 
Objeto: Prorrogação prazo de vigência Termo de Contrato n*05/2018 
Vigência: Até 31 de dezembro de 2019, contados a partir da data do 
término do prazo anteriormente acordado. 
Data de Assinatura: 26 de dezembro dc 2018. 
Signatários: Maria da Conceição Ribeiro de Albuquerque e Alo* 
Rogério da Silva pela Contratada. 

Publicado por: 
Juan Rocha Soares 

Código Mentificador:C5258C29 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS 
HUMANOS E DO PATRIMÔNIO 

IS 	MATO 

CONTRATO N°21001/2019 
Partes: PMMD e a empresa SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, inscrita no CNRI n" 
03.798.361/0001-13 
Objeto: Contratação de Instituição de ensino para elaborar e 
ministrar cursos de capacitacão profissional. 
Valor total: RS 12454,00 (doze mil quatrocentos e cinquenta e 
quatro) 
Data de Assinatura: 22 de janeiro de 2019. 
Signatários: 
Cláudio Roberto Ayres da Costa 
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro - AL - 
CONTRATANTE 
Carlos Alberto Pacheco Paes 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - 
SENAI - CONTRATADA 

Publicado por: 
Caiinc Passas Costa 

Código Idendficador:49A9352E 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS 
HUMANOS E DO PATRIMÔNIO 

RATIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 

Tenho por satisfeitas as razões apresentadas pela Secretaria Municipal 
de Finanças, bem como, as informações procedentes da Procuradoria 
Geral deste Municipio, RATIFICO os entendimentos fimutdos ao 
tempo em que AUTORIZO a contratação da empresa PISO A 
TETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, pessoa jutidica, 
inscrito no CNP] sob o n° 08.598.578/0001-01, sediada na AV. 
Senador Rui Palmeira, e° 12, Bom Pano, CEP 57,017-790, 
Maceió/AL, no valor RS 5.685,00 (cinco mil e seiscentos e oitenta e 

cinco reais) visando a Contraindo de pessoa jurídica para 
fornecimento de vidros, sob os fundamentos do artigo 24, inciso II da 
Lei Federai W 8.666 de 21 de junho de 1993. Publique-se o presente 
despacho dentro do prazo de 5 (cinco) dias, como condição de eficácia 
dos atos. 
E por fim, considerando as determinações firmadas, seguem os autos 
para empenhar e providenciar a emissão da respectiva nota de 
empenho da supracitada Empresa, nos termos da ratificação. 

Marechal Deodoro/AL, 05 de abril de 2019. 

CLÁUDIO ROBERTO AFRES DA COSTA 
Prefeito do Município de Marechal Deodom/AL 

Publicado por: 
Kelly Regina dos Santos Silva 

Código Identificador:782758913 
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JUGES 1 
Ata da Assembleia Geral Extraordinária da COOFEMED - Cooperativa de\ .., LÀ3i) 

Trabalho da Saúde, inscrita no NLRE sob o n° 294 0004034-9, ano CNP) sob c 	P' Pree 

ri° 19.322.934/0001-78, realizada em 20 de Outubro de 2018. 

Aos vinte vinte dias do mês de Outubro de dois mil e dezesseis, na Rua Aurea, 11,..: ) 
Bairro DC 5, Urandi - Bahia, CEP 46250-000, as 11:00 horas, em tie 

.)}
rrir:_. \ '- 

convocação,  reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, 53 (cinqueataie: 
três) Cooperados da COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHOrEtA. 
SAÚDE, sede social na Praça Presidente Tancredo Neves, n° 86, Edilkibe  

Conquista Cánter, 1° Andar, Sala 103, Bairro Centro, CPP 45000-902, Vitória da 
Conquista. Estado da Bahia: 1. Karina Silva Santos, brasileira, solteira, 
Enfermeira, inscrita no CPF sob n° 070.653.716-54, portadora da Cédula de 
Identidade n° 11.181.483-98 SSP/BA, residente e domiciliada na Avenida Anel 
do Contorno, Rua das Laranjeiras, Quadra 05, Casa 01, Bairro Espírito Santo, 
t-ht. 45037-150, Vitória da Conquista - BA; 2- Maria Neta Almeida Lima, 

49 	
brasileira, solteira, Técnica de Enfermagem, inscrita no CPF sob n° 019.561.935- 
88, portadora da Cédula de Identidade n° 12.649.044-95 SSP/BA, residente e 
domiciliaria na Rua G, n° 71, Povoado de Vila Bahia CEP n° 45.150-000, 
Encruzilhada - BA; 3. IVIariana Maria Andrade Miranda, brasileira, solteira, 
Enfermeira, inscrita no CPF sob o no 023.170.385-69, portadora da Cédula de 
Identidade n° 09.732103-62 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Pastor 
Valdorniro, n° 204, EcL França, Condomínio Mediterrâneo, Bairro Candeias, 
CPP n°45 028-742. Vitória da Conquista - BA; 4. José Humberto Alves Pereira 
Sobrinho, brasileiro, solteiro, Técnico de Enfermagem, inscrito no CPF sob o n° 
033.284.785-31, portador da Cédula de Identidade n° 09.773082-35 SSP/BA, 
residente e domiciliado na Rua Maximiniano Matos, n° 22, Bairro . Alvorada, 
CEP n° 45.150-000, Encruzilhada - BA; 5. Camila Marfins Azevedo, brasileira, 
solteira, Assistente Social, inscrita no Cl'? sob o n° 043.153.395-47, portadora da 
Cédula de Identidade n° 12.867.649-39 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua 
Amâncio Alves, n° 01, Bairro Baixinha, 1.-N. n° 45.150-000, Encruzilhada - BA; 6. 
Angelita Borges Costa, brasileira, solteira, Técnica de Enfermagem, inscrita no 

O 	CPF sob o n° 007.632325-05, portadora da Cédula de Identidade n° 04.409452- 
32 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Alinho Alves Dias, n° 16, Bairro 
Santa Rita, CFP n° 45.150-000, Encruzilhada - BA; 7. Jeane Moreira Cardoso 
Portela, brasileira, casada, Auxiliar de Enferinagem, inscrita no C_PF sob o rf 
594.571.125-04, portadora da Cédula de Identidade n° 03 147 656-20 SSP/BA, 
residente e domiciliado na Rua João Miguel Lourenço, rt° 440, Bairro Alto 

Matou, CEP n° 45.005-080, Vitória da Conquista - BA; 8. Marianna Machado 
Nunes, brasileira, solteira, Técnica de Enfermagem, inscrita no CPF sob o n° 
047.766.655-81, portadora da Cédula de Identidade n° 14330.040-70 SSP/BA, 
residente e domiciliado. na Rua N Sr." de Lurdes, n°13, Bairro N. Sr.' de Lurdes, 
CEP n° 45.150-000, Encruzilhada - BA; 9. Priscilla Martins Azevedo, brasileira, 
solteira, Nutricionista, inscrita no CPF sob o n° 043153285-75, portadora da 
Cédula de Identidade n° 12.867.650-72 SSP/BA, residente e domiciliadà na Rua 
Amâncio Alves, n° 01, Bairro Baixinha, CEP n° 45.150-000, Encruzilhada - BA; 
10.Alana Oliveira Guimarães, brasileira, solteira; Enfermeira, inscrita no CPF 0 

451
Certifico o Registro sob o n% 97629219 em 24/01/2017 

	
Protocolo 160406021 de 24/01/2017 

ir.dif 	
Nome da empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE NIRE 29400040349 

JUCES 	
Este documento pode ser verificado em hnp://regirtjuCeb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOSJAUTENTICACAaaspx  

Chancela 131934045564452 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 



„ 
Ata da Assembleia Geral Extraordinária da COOFEIVIED - Cooperativa de 

Trabalho da Saúde, inscrita no NiRE sob o n° 294 0004034-9, e no-eNPJ-sob 
a 

n° 19.322.934/0001-78, realizada em 20 de Outubro de 2016. 

sob o n°  011.511.075-57, portadora da Cédula de Identidade n°  12.607. 

SSP/BA, residente e domiciliada na Rua 16 de Julho, n° 62, Bairro Centro, 
NEP* 

n°45.770-00°, tvlaiquinique - BA 11.Elaine Flivan c
erqueira, brasileira, soleiffq •” F I, 14" 

Técnica de Enfermagem, inscrita no Cl'? sob o n° 043.249.326-38, portadotazia. ‘' 
Cédula de Identidade e MG9326672 SSP/MG, residente e domiciliada na Ria

°  o 

Capitão João Felisberto, n° 256, Bairro Bana, c-
PP n° 36.880-000, Muriaé - MG; 

12.Sueli Santana David, Brasileira, Solteira, Técnica em atferma
gem, inscrita 

no CPF sob o n° 969.824.705-04. Portadora da Cédula de Identidade n° 

0706676084 
 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Antônio Pereira Primo, n° 

02, Bairro DC 5 - Urartdi - BA, CEP 46.350-000; 13.Juvercino dos Santos, 
Brasileiro, Cásado, Motorista, inscrito no CIPF sob o n° 887.169.535-68, Portador 

.10 	
da Cédula de Identidade n° 795939841 SSP/BA, residente e domiciliado na 

S 	
Povoado Pedra Grande, n° 60, Zona Rural Fazenda Entupção I, Urandi/BA

,  

CEP 46.350-000; 14-Getulio de Souza, Brasileiro, Solteiro, Executor de Serviços 
Gerais, inscrito no CPF sob o n° 924.476.785-68, Portador da Cédula de 
Identidade n° 742165116 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Santo 
Antônio, n° 490, Bairro Vermelho, Urandi/BA, CEP 46350-000; 15.Cristiane 
Morais de Araújo, Brasileira, Solteira, Enfermeira, inscrita no Cl'? sob o n° 
038368.045-06, Portadora da Cédula de Identidade n° 138632413

2  SSP/BA, 

residente e domiciliado. na 
 Rua Dois de Julho, n°126, Bairro DC 5, Urandi/BA, 

CRP 46.350-000; 16.Rosilda Silva Oliveira, Brasileira, Solteira, Enfermeira, 
inscrita no CPF sob o n° 045.243.505-60, Portadora da Cédula de Identidade n° 
147114989 SSP/BA, residente e doiniciliada na Avenida Padre Rocha, .n

°  9997, 

Bairro DC 5, Urandi/BA, CEP 46350-000; 17.Naiara 
Calina Cardoso Souza, 

Brasileira, &Ateira, Técnica em Enfermagem, inscrita no CPF Sob o 
076.370.695-75, Portadora da Cédula de Identidade n° 1654230642 SSP/Bk 
residente e domiciliaria no Povoado Estreito II, n" 1295, Zona Rural/Cantinloa, 

lik 	
Urandi/BA, CEP 46.350-000; 18.Flavio Leone Moura Reis, Brasileiro, Casado, 
Médico, inscrito no CPF sob o n° 026.90233541, Portador da Cédula de 
Identidade n° 1209732190 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Presidente 
Vargas, 5/ N, Bairro Centro, Montes Claros/ MG, CEP 46.380-000; 19.Meire 
Aparecida Rocha, Brasileira, Casada, Enfermeira, inscrita no CM- sob

.  o n° 

015.541.595-6, Portadora da Cédula de Identidade n° 0985492945 SSP/BA, 
residente e domiciliada na Rua Bela Vista, n° 05, Bairro DC 5, Urandi/BA, CEP 

46350-000; 20.Edinalva Batista da Silva, Brasileira, Casada, Executora de 
Serviços Básicos, inscrita no CPF sob o n° 010.577.76545, Portadora da Cédula 

de Identidade n° 0499693663  SSP/BA, residente e domiciliado. na  Rua 12 de 

Outubro, n° 13, Bairro Urbis 1, Urandi/BA, CEP 46.350-000; 21.Ana Cristina 
Neves Silva, Brasileira, Casada, Executora de Serviços Básicos, inscrita no CPF 
sob o rt° O3.895.765-77, Portadora da Cédula de Identidade n° 0921892292 
SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Lídia Badarés n° 120, Bairro DC 5, 

Urandi/BA CEP 46.350-000; 22.L.idyara Ingrid Matos Leal Santana, Brasileira, 

\11° 
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária da COOFEMED - Cooperativa de 	
Go  JUCES) 

Trabalho da Saúde, inscrita no NIRE sob o n° 29 4 0004034-9, e no CNPJ sob o. \ 
	 

19.322.934/0001-78, realizada em 20 de Outubro de 2016. °ta Oen 

eivw 	 
Casada, Técnica em Enfermagem, inscrita no CPF sob o n° 088 629 94S 
Portadora da Cédula de Identidade n° 0985876093 SSP/BA, reside': 	  

domiciliado na Avenida Montes Claros, no 607, Bairro Xavier, Urandi/BA, efft: 
46,350-000; 23Jose Carlos Rocha, Brasileiro, Casado, Executor de Serviçoja 4e a 
Básicos, inscrito no CPF sob o n° 178.460.918-83, Portador da Cédula' dê 
Identidade n° MG - 18020371 SSP/ MG, residente e domiciliado na Rua Bela 
Vista, n° 56, Bairro DC 5, Urandi/BA, CEP 46.350-000; 24.Vera Lucia Souza 
Rodrigues, Brasileira, Casada, Executora de Serviços Básicos, inscrita no CPF 
sob o n° 172.378.538-56, Portadora da Cédula de Identidade n° 1674948727 

SSP/BA, residente e domiciliado. na 
 Rua Áurea, n° 32, Bairro DC 5, Urandi/BA, 

CEP 46.350-000; 25.Adriana Soares Munir Santos, Brasileira, Casada, Executora 

110 
de Serviços Básicos, inscrita no CPF sob o n° 023 784.905-42, Portadora da 
Cédula de Identidade n° 0916523675 SSP/BA, residente e domiciliado. no 
Povoado Pedra Grande, n° 9987, Bairro Pedra Grande, Urandi/BA, Cloi 46.350- 
000; 26-Maria da Soledade Batista dos Santos, Brasileira, Casada, Executora de 
Serviços Básiéos, inscrita no CPF sob o n° 015.160.365-06, Portadora da Cédula 
de Identidade n° 0867851686 SSP/BA, residente e dcankillada na Rua São José, 
n° 9995 Bairro Bela Vista, Urandi/BA, CEP 46.350-000; 27.Elque Jardeliana 

Ataide Santos, Brasileira, (-
asada, Executora de Serviços Básicos, inscrita no 

CPF sob o n° 049.420.325a, Portadora da Cédula de Identidade n° 1471124193 
SSP/BA, residente e domiciliada na Rua 12 de Outubro, no 165, Bairro DC 5, 
Urandi/BA, CEP 46.350-000; 28.Manoel Ferreira de Santana, Brasileiro, 
Casado, Executor de Serviços básicos, inscrito no CPF sob o n° 341.857.475-

00. 

Portador da Cédula de Identidade n° 18533534 SSP/BA, residente e dorniciliado 
na Fazenda Covas de Mandioca, S/N, Bairro Urbis 1, Urandi/BA, rEP 0.350- 
000; 29.João Neto Fagundes, Brasileiro, Casado, Executor de SerVIÇOP Básicos

,  

inscrito no CPF sob o n° 000.996.036-83, Portador da Cédula de Identidade n° 
2048273963, residente e domiciliado na Avenida Montes Claros, n°  95, Bairro 

Xavier, Urandi/BA, CEP 46.350-000; 30.Francisco de Assis Santana Silva, 
Brasileiro, Solteiro, Executor de Serviços Básicos, inscrito no CPE Sob o n° 
317.883.945-34, Portador da Cédula de Identidade n° 222164207, SSP/SP, 
residente e domiciliado na Rua Saudade, ri' 23, Próximo ao Estádio Municipal 

Xavier, Bairro Centro, Urandi/BA, f-
FP 46.550000; 31.Rouchelle Pereira da 

Silva Souza, Brasileira, Casada, Enfermeira, inscrita no CPF sob o n° 
336292.098-58, Portadora da Cédula de Identidade n° 360006437 SSP/SP, 
residente e domiciliada na Rua 2 de Julho, S/N, Bairro De 5, Urandi/BA, CEP 
46.350-000; 32.Sidneia Pimenta' Silva, Brasileira, Casada, Técnica em 
E.nfermagem, inscrita no CPF sob o no 099.971.947-56. Portadora da Cédula de 
Identidade n° 0923640398 SSP/BA, residente e domiciliada na Praça do 
Mercado, n° 13, Bairro DC 5, Urandi/BA, CEP 46.350-000; 33.José Antunes de 
Souza Carvalho, Brasileiro, Casado, Executor de Serviços Básicos, inscrito no 
CPF sob o n° 038.912.995-08, Portador da Cédula de Identidade n° 1386198

. an2 
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária da COOFEMED - Cooperativa de 
JUCEE) 

Trabalho da Saúde, inscrita no NIRE sob o n° 294 0004034-9, e no CNP] sob o. 

n° 

6 (  

n° 19.322.934/0001-78, realizada em 20 de Outubro de 2016. ..... 

SSP/BA, residente e domiciliado na Salinas Rural/Salinas, Urandi/BA, 
1  Aie 

46.350-000; 34.jair da Cruz Brito, Brasileiro, Divorciado, Técnico de Radiolt
f la,*  

inscrito no el°F sob o n° 009  727.485-36, Portador da Cédula de Identida tr: 
 

543123972 SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida Germano Caetartp . 
Souza, n°10, Bairro Oliveira, Urandi/ BA, CRI' 46.350-000; 35.Marilzete Manadas 
Ferreira Dias. Brasileira, Casada, Técnica em Enfermagem, inscrita no CPF sob 
o rt° 070.871.686-57, Portadora da Cédula de Identidade n° 13007524 SSP/MG, 
residente e domiciliada no Loteamento Oliveira, n° 04, Bairro Oliveira, 
Urandi/BA, CEP 46.350-000; 36.Rita Borges Carneiro, Brasileira, solteira, 
Executora de Serviços Básicos, inscrita no CPF sob o n° 812.514.164.-

20. 

Portadora da Cédula de Identidade n° 1674931913 SSP/BA, residente e 

4, 	

domiciliada na Rua da Bahia, n°173, Bairro DC 5, Urandi/BA, LU_ 46.350-00
0; 

37.Tatyene Kelly Carvalho Matos Rocha, Brasileira, escada, Enfermeira, 
inscrita no CFR sob o n° 016.665.915-05, Portadora da Cédula de Identidade n° 
1003565085 SSP/BA, residente e domiciliada na Avenida Abelardo Nina Rocha, 
S/N, Bairro Xavier, Urandi/BA, I-EP 46.350-000; 38.Wesley Ferreira dos 
Santos, Brasileiro, Solteiro, Executor de Serviços Básicos, inscrito no CPF sob o 
n° 040.185.875-89, Portador da Cédula de Identidade n" 1471125165 SSP/BA, 
residente e domiciliado na Rua 24 de Outubro, n° 60-A, Bairro Urbis I, 
Urandi/BA, CEP 46350-000; 39.Raimunda dos Santos Maçado Carvalho, 
Brasileira, asada, Técnica em Enfermagem, inscrita no L.P.r sob o n° 
947.708.595-20, Portadora da Cédula de Identidade n° 9249199 SSP/MG, 
residente e domiciliada na Rua Calma° Fausto de Menezes, n° 59, Bairro DC 5, 
Urandi/BA, CEP 46350-000; 40.Maria Estelina Santos Silva Nascimento, 
Brasileira, Casada, Executora de Serviços Básicos, inscrita no CPF sob o 

e 

024.552235-23, Portadora da Cédula de Identidade n° 1210290502 5SP/RA, 
residente e domiciliada no Loteamento Oliveira, n° 21, Rua Projetada C, Bairro 

010 	
Oliveira, Lliandi/BA, CEP 46350-000; 41.Priscila Silva Santana, Brasileira, 
Casada, Executora de Serviços Básicos, inscrita no CPF sob o n° 036.334.225-79. 

Portadora da Cédula de Identidade n° 15965053 SSP/MG, residente e 

domiciliada na Rua Bela Vista, n°  80, Bairro Urbis I, Urandi/BA, CEP 46350-
000; 42.Ellana Carvalho Muniz Pirnentel, Brasileira, Casada, Executora de 
Serviços Básicos, inscrita no CPF sob o n° 016.588.435-50, Portadora da Cédula 
de Identidade n° 0985788470 SSP/BA, residente e domiciliado na Avenida 
Montes, n° 322-4 Bairro Xavier, Urandi/BA, CEP 46350-000; 43.Ellen Jane 
Neves De Almeida, Brasileira, Solteira, Executora de Serviços Básicos, inscrita 
no CPF sob o n° 041.858.92543, Portadora da Cédula de Identidade n° 

1210556230 
 SSP/BA, residente e domiciliaria na Rua Maranhão, S/N, Bairro 

Xavier, Urandi/BA, CEP 46.350-000; 44.Lidiane Pereira De Oliveira, Brasileira, 

Casada, Técnica em Enfermagem, inscrita no CPF sob o n° 039.549.085-
57, 

Portadora da Cédula de Identidade n° 0985871539 SSP/BA, residente e 
domiciliado na Praça do Mercado, n°112, Bairro De 5, Urandi/ BA, CEP 46.350- 

	• 
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária da COOFEMED - 

Trabalho dar - de, inscrita tio NIRE sob O ri" 29 4 0004034-9, 

Cooperativa de aicès / 
e no CNPj sob oe 

1
RProc. 

n° 19.322.934/0001-78, realizada em 20 de Outubro de 2016. 
Ti::  . 

Nue. 	 I 
000; 45.Regiane Dias Souza Ribeiro, Brasileira, Casada, Executora de 	os , 

r 
Básicos, inscrita no CPF sob o n° 058.015.485-80, Portadora da Cédul rt -1  

Identidade n° 1434081435 55P/13A, residente e domiciliada na Rua E, n. ,°' 
Bairro Vermelho, Urancli/BA, CEP 46350-000; 46.Cleide Santos Magalliget.„ 
Brasileira, Casada, Técnica em Enfermagem, inscrita no CPF sob o° no' 
004.468.095-35, Portadora da Cédula de Identidade n° 0814126065 SSP/BA, 
residente e doiniciliada no Povoado Salinas, n° 99990, Bairro Centro, 
Ihandi/BA, (-Ui 46.350.000; 47.Lorena joarme Gangussu Baleeiro, Brasileira, 
Casada, Enfermeira, inscrita no CPF sob o n° 010.695.235-85, Portadora da 
Cédula de Identidade n° 0976184389 SSP/BA residente e domiciliada na Rua 
José Novato, r°72, Bairro Centro, Urandi/BA, CEP 46350-000; 48.Pedro Roger 
Rodrigues De Souza, Brasileiro, Casado, Enfermeiro, inscrito no CPI- sob o n° 
014.160.685-11, Portador da Cédula de Identidade n° 0985803614 SSP/BA, 
residente e domiciliado na Rua 2 de julho, S/N, Bairro DC 5, Urancli/BA, CEP 
46250-000; 49.Jander Mareio Rodrigues De Souza, Brasileiro. Casado, 
Enfermeiro, inscrito no CPF sob o n° 013.904.075-78, Portador da Cédula de 
Identidade n° 0985643587 SP/BA, residente e domiciliado na Rua Jovelino 
Alves, n° 260, Bairro Urbis I, Urandi/BA, CEP 46.350-000; 50.Raimundo 
Ricardo Gonçalves Dias, Brasileiro, Casado, Enfermeiro, inscrito no CPF sob o 
n° 987.907.655-91, Portador da Cédula de Identidade n° 0985425830 SSP/BA, 
residente e domiciliado na Avenida Germano Caetano de Souza, S/N, Bairro 
Oliveira, Urandi/ BA, CEP 46350-000; 51.Fernanda Costa Gonçalves, Brasileira, 
Solteira, Fisioterapeuta, inscrita no CPF sob o n° 006.707.565-71, Portadora da 
Cédula de Identidade re 0782317790 SSP/SP, residente e domiciliada na Rua 
Maranhão, n° 219, Bairro Xavier, Urandi/BA, CEP 46.350-000; 52-Leandro 
Hamar sun Carvalho Matos, brasileiro, casado, Executor de Serviços Básicos, 
inscrito no Cl'? sob o n" 786.922.455-34. Portador da Cédula de Identidade n° 
879990562 SSP/BA, residente e domiciliado na Avenida Abelardo Nina Rocha, 
n° 07, Bairro Xavier, Urancli/BA, CEP 46.350-000; 53-André Mauricio Gomes, 
brasileiro, casado, Enfermeiro, inscrito no Cl'? sob o n° 041.297.456-89. Portador 
da Cédula de Identidade n° 7721730 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua 
Projetada B, n°280, Bairro Xavier, Urandi,/BA; em observância às deternainaçães 
do Estatuto Social da cooperativa. A comunicação realizou-se através de 
comunicação por escrito a todos os cooperados, através de circulares e do Edital 
de Con-vocação, sendo entregue urna cópia do Edital a todos, no dia 07 (sete) de 
Outubro deste corrente ano onde os mesmos assinaram e dataram o dia em que 
foram cientificados, conforme artigo 32 e parágrafos do Estatuto Social A 
Assembleia Geral Extraordinária - AGE teve início às 11:00 horas, em última 
convocação, com presença de 53 (cinquenta e três) cooperados, conforme as 
assinaturas constantes na lista de presença da Ata. Nesta oportunidade, a 
Presidente cia COOFEMED, Senhora Karina Silva Santos, assumindo a 
presidência da Assembleia, agradeceu a presença de todos os presentes e 
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JIJCEE 
Ata da Assembleia Geral Extraordinária da COOFEMED - Cooperativa de 

Trabalho da Saúde, inscrita no NIRE sob o n° 29 4 0064034-9, e no CNPJ sob o 

n° 19.322.934/0001-78, realizada em 20 de Outubro de 2016. 	
9te54... 

convidou para compor a mesa os membros do Conselho de Administração  
membros do Conselho Fiscal, para auxiliarem nesta Assembleia, bem como fole°  
escolhida a Mim, Priscilla Martins Azevedo, como Secretaria "ad hoc". Dain F  
continuidade, a Presidente solicitou a mim, Secretária, que fizesse a leitura:, 
Edital de Convocação, o qual vai transcrito nesta Ata: "EDITAL DIS' 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEL4 GERAL EXTRAORDINÁRIA. A Presidente da 
COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE, CNP].  n° 
19.322.934/0001-78, NIRE sob n° 29400040349, com sede mi cidade de Vitória da 
Conquista, Estado da Buiria, sito na Praça Presidente Tancredo Neves. n° 86, Ediflcio 
Conquista Center, 1° Andar, Sala 103, Bairro Centro, CEP 45000-902, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca todos os seus cooperados, que nesta data sito 307 
(trezentos e sete), para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, que se 
realizará na Rua Aurea, S/N, Bairro DC 5, Urandi Bahia, CEP 46.350-000, em 20 
(vinte) de Outubro de 2016, obedecendo aos seguintes horários e "quorum" para sua 
instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 1) Em 
Primeira convocação às 9;00 horas com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 2) 

Em Segunda ctmvocação às 10:00 horas com a presença da metade mais Um do número 
de associados: 3) Em Terceira e última convocação às 11:00 horas com a presença 
mínima 50 (cinquenta) sócios; para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) 
Reforma do Estatuto Social compreendendo alteração do endereço sede da 
COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAI/DE; 2) Eleição e 
Posse do novo Diretor Administrativo Financeiro e do novo Diretor Técnico-
Operacional do Conselho de Administração para conclusão do mandato do 
Conselho de Administração Vitória da Conquista/BA, 07 de Outubro de.  2016. 

Karina Silva Santos - Presidente." A presidente esclareceu que esta Assembleia 
Geral Extraordinária foi convocada para ter ensejo no endereço "Rua Aurea, 
S/N, Bairro DC 5, Urandi - Bahia CRI' 46350-000", endereço diverso do qual é 
a sede da COOFEMED, levando em consideração que a COOFEMED possui 
muitos cooperados residentes e prestando serviço nesta municipalidade 
(Uraridi/BA), viabilizando, assim, a participação dos mesmos na Assernbleia, e 
dessa forma, facilitando que sejam mais ativos nos assuntos concernentes a esta 
Cooperativa. portanto, de interesse de todos. Dando continuidade, a Presidente 
solicitou a leitura do Item "1" do Edital de Convocação: Reforma do Estatuto 
Social compreendendo alteração do endereço sede da COOFEMED - 
COOFERATTVA DE TRABALHO DA SAÚDE. Aos associados foi exPbsta a 
necessidade de urna reforma do Estatuto Social, compreendendo também unta 
mudança do endereço sede da COOFEMED, posto que a Cooperativa precisa se 
adequar à nova realidade de mercado e aos profissionais que a compõe. 
Ademais, é imperiosa a reforma estatutária a fim de que sejam atendidas as 
exigências feitas pela Organização das Cooperativas do Estado da Bebia - 
OCEB. Por fim, levando em conta todas as mudanças propostas, é interessante 
que também seja feita urna mudança no endereço sede da COOFEMED, 
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária da COOFEMED - Cooperativa de _  

Trabalho da Saúde, inscrita no WIRE sob o n° 29 4 0004034-9, e no crgyj sob o LI2tepc 

n° 19.322.934/000148, realizada em 20 de Outubro de 2016. 
1P2E.K 

tornando-o condizente com as necessidades e ariseios da Cooperativt 
tocante à alteração de endereço, foi informado que, por motivos de or6em 
econômicos e logísticos, a sede social da cooperativa iria mudar para o 

sejilágf 	c2.5b  

endereço: Praça Presidente Tartcredo Neves, n° 86, Ediftzio 
Conquista Center, 20 Piso, Sala 32-A e Sala 32-B, Bairro Centé, 
Vitória da Conquista - Bahia, CEP 45.000-525. Postas em votação, todas 
as alterações propostas, inclusive a mudança de endereço, foram aprovadas por 
unanimidade Após a análise da Ordem dia para a AGE, foi distribuída urna 
cópia do novo Estatuto Social a todos os Cooperados presentes e iniciada a sua 
leitura pela Secretária da Assembleia, artigo por artigo, e, quando necessário, os 
Diretores apresentavam as devidas explicações Não havendo nenhuma 
sugestão de mudança, todos os presentes aptos a votar aprovaram por 
unanimidade a nova redação do Estatuto Social. O Estatuto Social reformado e 
aprovado neste ato encontra-se anexo, e é parte integrante desta Ata. Ato 
continuo, passou á discussão do próximo item da pauta Eleição e Posse do 
novo Diretor Administrativo Financeiro e do novo Diretor Técnico-
Operacional do Conselho de Administração para conclusão do mandato do 
Conselho de Administração. Pela Presidente. foi dito que a Diretora Técnica-
Operacional, Nlichelle Santos Paes, e a Diretora Administrativa Financeira 
(antes da reforma do Estatuto Social era denominada Diretora Secretária)2Maria 
Neta Almeida Lima, por motivos de ordem pessoal, pediram afastamento dos 
seus respectitos cargos do Conselho de Adirtirtistração. Da mesma forma foi 
informado que os Cooperados também fora.rn devidamente comunicados com 
antecedência da referida eleição para os cargos do Conselho de Administração e 
que os Diretores eleitos apenas concluirão os mandatos da‘ 'Diretora 
Administrativa Financeira e da Diretora Técnico-Operacional anterioreS, urna 
vez que não implicará em novos mandatos. O mandato 4o atual Conselho de 
Administração se encerra em 16 (dezesseis) de setembro de 2017 (dois mil e 
dezessete). A Presidente suspendeu os trabalhos para iniciar o processo 
eleitoral. Para concorrer ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro apenas a 
Cooperada Mariartna Machado Nunes, brasileira, solteira, Técnica de 
Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade n° 14330040-70 

	'SP/13A, 

inscrita no CPF sob o n" 047.766.655-81, residente e domiciliada na Rua N. Sr.a 
de Lurdes, n° 13, Bairro N. Sn° de Lurdes, CEP n° 45.150-000, EncruZilhada - 
BA, se candidatou. Para concorrer ao rerge de Diretor TéCnico-Operadonal 
somente a amparada Angelita Borges Costa, brasileira,. solteira, Técnica de 
Enfermagem portadora da Cédula de Identidade n° 04.409.45232: SSP/BA, 

inscrita no CPF sob o n° 007.632325-05, residente e domiciliada na Rua Almiro 

Alves Dias, n° 16, Bairro Santa Rita, CEP n° 45.150-000, Encruzilhada - BA, se 
candidatou. Colocado em votação, a Senhora Mariartna Machado Nunes foi 
eleita por unanirnidade pelos Associados presentes para o cargo de Diretora 
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"JUGES 

"Â 
Ata da Assembleia Geral Extraordinária da COOFEMED - Cooperativa de 

Trabalho da Saúde, inscrita no WIRE sob o na 29 4 0004034-9, e noiNELsob 

n° 19.322.934110001-78, realizada em 20 de Outubro de 2016. 

Extraordinária ouviram que as Associadas recém-eleitas, de vivarem 

Administrativa Financeira, e a senhora Angelita Borges Costa, tambéia 	
CA 

unanimidade, foi eleita pelos associados presentes para assumir o cargo &"  

Diretora Técnica-Operacional. Todos os participantes desta Assembleia A4 	; FL N45.'\  

impedidas por lei, ou condenadas a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, 

declararam sob as penas da lei que não se encontram inelegíveis/neto 

ou colateral, nem exercem cumulativamente cargos nos órgãos de 
administração e de tisca1i7ação, em conformidade com o disposto nos Artigos 
51 e 56, § ride' Lei 5.764/71, posto que tanto a Senhora Marianna Machado 
Nunes quanto a Senhora Angelita Borges Costa pediram afastamento dos seus 

prevaricação, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé 
pública ou a propriedade. Declararam que não existem entre elas e os demais 
Diretores e Conselheiros Fiscais laços de parentesco até 2° grau, em linha reta 

respectivos cargos de Suplentes do Conselho Fiscal A Presidente parabenizou 
as novas Diretoras eleitas. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu 
a presença de todos os cooperados e deu por encerrada a Assembleia Geral 
Extraordinária. Depois de acabada, a Ata foi lida e assinada, por mim, Secretária da 
Assembleia Geral Extraordinária, pela Presidente da Assembleia, pela , Diretor.  a 
Administrativa Financeira, pela Diretora Técnica-Operacional, bem como pelos demais 
cooperados que desejarem assinar E eu, Priscilla Martins A tévedo, Secretáiia 
desta Assembleia Geral Extraordinária, lavrei a presente Ata, e CERTIFICO que 
esta é a cópia fiel da Ata transcrita do Livro de Atas de Assembleias Gemia 
desta Cooueraüva. Urandi - Bahia. 20 de OUtubro de 2016. PriscilIa Martins 

ii 	
1 ar ro t‘'- 
	 1 
.1 	 I 

è 

Azevedo 	  

1 
411 	 440.. ÇA,_ 4,S 

ICARINA SILVA SANTOS 
Presidente - CPF 070.653.716-54 
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ESTATUTO SOCT A T 	 "•" 	FLI11°  

• 
CAPÍTULO I 
	 1.0 e 

COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 
	JUCEB 

Nák 

REFORMA ESTATUTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAI:. yiaz N. 
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2016. • • 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, ÁREA DE AÇÃO,-DURAÇÃO E ANO 
SOCIAL 

Art. 1° - A COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE, com 
nome de fantasia COOFEMED, sociedade cooperativa, sem fins lucrativos, 
constituída no dia 16 de setembro de 2013, em conformidade com a Lei n° 
5.764/71, atualizada pela lei 12.690/12, é regida por este Estatuto, pelos valores 
e princípios do Cooperativismo e pelas disposições legais vigentes, tendo: 

I - Sede e administração no município de Vitória da Conquista, no Estado da Bahia, 
na Praça Presidente Tancredo Neves, n°86, Edifício Conquista Center, 2° Piso, Sala 
32-A e Sala 32-3, Bairro Centro - LEV: 45.000-525; 
II - Foro Jurídico na Comarca de Vitória da Conquista, Estado da Bahia; 
II - Área de ação para efeito de admissão de cooperados e prestação de serviços, 
abrangendo todo território nacional podendo inclusive podendo inclusive 
concoaer a processos licitatórios e abrir filiais; 
EU - Prazo de duração indeterminado; 
IV - Ano social compreendido no período de 1° de Janeiro a 31 de Dezembro de 
cada ano, quando no seu término deverá ser procedido o balanço geral anual. 

CAPITULO 111 

DO OBJETO SOCIAL E SEUS OBJETIVOS 

Art. 20  - A Cooperativa de Trabalho COOFEMED - COOPERATIVA 'DE 
TRABALHO DA SAÚDE, com base na colaboração reciproca a que se obrigam 
seus cooperados, tempor objeto social: 
- Atividades de apoio à gestão de saúde; Atividade médica arnbulatorial com 
recursos para realização de exames complementarei; Atividade médica 
ambulatorial restrita a consultas; Atividade odontológica; Atividades de 
atenção ambulatorial não especificadas anteriormente; Atividades de 
atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a 
urgências; Atividades de enfermagem; Atividades de fisioterapia; Atividades 
de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente; Atividades 

~Gd Pireoldeate Tetterede fiem.. et2  BA. Miticie Conquista Centos. 22  Piso. Selo 124 

e Selas 30-E- (tenha - vitória da Ceado ide - Bm. Gide 43-dit0595- 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

de profissionais da nutrição; atividades de psicologia e psicanálise; Ou 
atividades de atenção à saúde humana nào especificadas anteriorrn 
Serviços de assistência social sem alojamento; Serviços de vacinaça 
imunização humana. 

I - A congregação de profissionais para atuarem na área da saúde, afins 'e 
complementares; 	 . 
II - Criação de condições para o exercido das atividades e aprimoramentáVa 
prestação de serviços dos cooperados; 

- A aquisição de bens de consumo para beneficio de seus cooperados. 

§1.° - Para consecução dos seus objetivos sociais, a Cooperativa na medida das 
suas possibilidades, deverá: 

Promover a difusão da doutrina cooperativista e seus princípios no quadro 
social, técnico e funcional da cooperativa; 
Contratar em benefícios dos cooperados intere.ssados e no desenvolvimento 
dos objetivos sociais convênios com cooperativas ou empresas ligadas ao 
consumo em geral; 
Propiciar, com recursos do FATES, convêrdos com entidades especialfrarins, 
públicas, ou privarias, a aprimoramento técnico profissional e capacitação 
cooperativista de seus cooperados; 
Firmar contratos, intamediar ou intervir junto às cooperativas de credito e 
demais instituições financeiras, todas as operações de credito e 
financianiento de interesse da cooperativa; 
Administrar com eficiência os recursos obtidos de seus cooperados para 
manutenção da sociedade; 
Providenciar a perfeita manutenção e funcionamento de suas instalações e 
bens próprios ou disponibilizados por terceiros; 
Contratar, para consecução dos seus objetivos sociais, serviços jurídicos, 
publicitários, transporte em geral, culturais e sociais; 
Instalar em qualquer local, de suo, área de atuação, Escritórios RegionaiSou 
Centrais de Atendimento; 
Adquirir, na medida em que o interesse social o aconselhar, implementes, 
máquinas, ferramentas, peças e outros insumos destinados às atividades 
profissionais dos cooperados; 

_ 
§ 2° - Para a consecução das atividades enumeradas nos parágrafos antenome, 
poderá a Cogperativa firmar contratos, acordos, ajustes e convênios, exii nome 
dos seus cooperados, com entidades públicas e privadas, do País e dg exterior, 
interessadas no trabalho eventual destes, organizando a execução do serviço, de 
forma a atender às condições objetos dos ajustes. 
§ 3° - Nos contratos e convênios firmados, a Cooperativa representará os 
cooperados coletivamente, agindo como sua mandataria. 

JUGES ,‘ 
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S 40 - A critério do Conselho de Administração, a sociedade poderá filiar-r a 
V fl.= CS 

outras sociedades cooperativas. 
g 5° - A Cooperativa atuará sem discriminação política, racial, relig.' 	00  

social e efetuará suas operações sem qualquer objetivo de lucro. 5:1C'  ro 
.D  

EL N° 

CAPITULO In 

DOS ASSOCIADOS 

DA ADMISSÃO, DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDADES 

Art. 3° - Poderá cooperar-se à COOFEMED qualquer pessoa física que se 
dedique e atue nas atividades e serviços desenvolvidos pela COOFEMED, 
definidos no :artigo 2° dentro da sua área de ação, seja legalmente capacitado e 
possa livremente dispor de si, concorde com as disposições deste Estatuto, 
decisões da Assembleia Geral e do Conselho de Administração. 

Art. 40  - Não poderá ingressar e/ou continuar como cooperado na 
COOFEMED, sem prejuízo da impossibilidade técnica, o profissional que foi 
eliminado da COM:MED, ou aquele que exerça e/ou venha a exercer 
qualquer atividade contrária aos objetivos e propósitos da COOFEMED, ou 
prejudicial aos seus interesses, ou com eles colidente, e os agentes de comércio e 
empresários que operem no mesmo campo econômico da sociedade. 

Art. 5° - A COOFEMED deverá promover a congregação e a integração dos 
seus cooperados, que devem ser proEscionais autônomos, Médicos em 
quaisquer especialidades, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Técnicos em 
Radiologia, ;Farmacêuticos, Bioquímicos e Técnicos em Laboratório, 
Nutricionistas e Técnicos em Nutrição, Psicólogos, Cirurgiões-Dentistas, 
Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, Bacharel em Saúde Coletiva, 
Fonomidiólogos, Biomédico, Médico Veterinário, Assistente Social, Educador 
Físico, Psicopedagogo, Odontólogo e Auxiliar de saúde bucal, devidamente 
registrados nos respectivos conselhos de classe e, obrigatoriamente, devem 
exercer, com qualidade e critérios técnicos. 

Art. 60  - O número de cooperados será ilimitado quanto ao máximo, não 
podendo, no entanto, ser inferior a 07 (sete) pessoas físicas. 

§ 1° - O Conselho de Administração da COOFEMED definirá, através de 
normas regimentais, aprovado em Assembleia Geral, a forma de organização 
do seu quadro social. 	 . . 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

§ 2°- As atividades identificadas com o objeto social da Cooperativa, de 
Trabalho que atuam na prestação de serviços, nos termos do artigo 4° 	°TI" 
da lei 12.690/2012, quando prestadas fora do estabelecimento da cooper4i. 	 
deverão ser submetidas a urna coordenação com mandato nunca supeno 
um) ano ou ao prazo estipulado para a realização dessas atividades, e1eita:91 	  
reunião especifica pelos sócios que se disponham a realizalas, em que /ao!  
expostos os requisitos para sua consecução os valores contratados; ts,:a: o 
retribuição pecuniária de cada sócio participe. 

Art. 7° - Para associar-se, o proponente preencherá a respectiva proposta de 
admissão/ adesão fornecida pela COOFEMED, juntamente com mais duas 
testemunhas, bem como a declaração de que optou livremente por associar-se, e 
apresentar a documentação exigida pelo Conselho de Administração para 
análise e avaliação. 

§ 1° - Avaliada e aprovada a proposta pelo Conselho de Administração, o 
proponente integralizará as quotas-partes do Capital Social subscrita nos 
termos e condições previstas neste Estatuto e, juntamente com o Presidente da 
COOFEMED assinará a Ficha de Matricula passando então a qualidade de 
cooperado. 
§ 2° - O associado, com pressuposto para inicio de suas atividades. atrávés-cla 
COOFEMED, deverá estar inscrito como autônomo no INSS. 

Art. 8° - Cumprido o disposto no Artigo anterior, o associado adquire todos os 
direitos e assume as obrigações da Lei, deste Estatuto e das demais dormes e 
deliberações da COOFEMED. 

Art. 90 - São direitos do associado, além de outros que a Assembleia Geral vmha a 
instituir: 

- tomar parte nas Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos -que nela se 
tratarem; 
11 - propor a Conselho de Administração ou às Assembleias Gerais Medidas de 
interesses da COOFEMED; 

- votar e sei- votado para membro do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, 
ou de outros órgãos da COOFEMED; 
IV - demitir-se da COOFEMED quando lhe convier; 
V - solicitar quaisquer informações sobre os negócios da COOFEMED e, no mês que 
anteceder a realização da Assembleia Geral Ordinária, consultar na sede da 
COOFEMED os livros e documentos, que julgar necessários; 
VI - participar das sobras liquidas anual, proporcionais a Ma contribuição para os 
dispêndios e demais despesas da COOFEMED; 
VII - convocar Assembleia Geral, de acordo como estabelece o Estatuto Social; 
VLII - beneficiar-se dos serviços de natureza social prestado pela COOFEMED; 
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COOFE/VIED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE JUCEB 

    

    

IX - receber o repasse referente à sua participação
com a programação financeira estabelecida pela administração; executados, de aco.rdo 

nos serviços exe 

X - retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na a 	• 
deste, não inferiores ao salário mínimo, calculadas de forma propordo 
horas trabalhadas ou às atividades desenvolvidas; 
XI - duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias CR 
(quarenta e quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, porpna ;9  EL  
natureza, demandar a prestação de trabalho por meio de plantões ou escáfae, 
facultada a compensação de horários; 
XII - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 
XIII - repouso anual remunerado; 
XIV - retirada para o trabalho noturno superior à do diurno; 
XV - adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas; 
XVI - seguro de acidente de trabalho. 

§ 1" - Não se aplica o disposto nos incisos XII e XIII nos casos em que as 
operações entre os cooperados e a COOFEMED sejam eventuais, salvo decisão 
da Assembleia Geral em contrário. 
§ 2" - A COOFENEED buscará alternativas legais, inclusive mediante 
provisionamento de recursos, com base em critérios que devem ser aprovados 
em Assembleia Geral, para assegurar os direitos previstos nos incisos X, XIL 
XIII, XIV, XVe XVI e outros que a Assembleia Geral venha a instituir, inclusive 
estabelecer carência para fruição dos direitos constantes nas alíneas X e XVI. 
§ 3° - A fim de serem apreciadas pela Assembleia Geral, as propostas dos 
cooperados, treferidas no inciso R do cqput deste artigo, deverão ser 
apresentadas ao Conselho de Admirdslração, para a apreciação, com a 
antecedência ratruMa de 30 (trinta) dias. 	 . . . 
§ 4" - As propostas subscritas por pelo menos 1/5 (um quinto) dos cooperados 
serão obrigatoriamente levadas pelo Conselho de Administração à Assembleia 
Geral, e, não o sendo, no prazo de 30 (tinta) dias, poderão ser apresentadas 
diretamente pelos cooperados proponentes. 
g 50  - A COOFEMED deverá respeitar as normas de saúde e de segurança do 
trabalho previstas na legislação em vigor e em atos normativos expedidos pelas 
autoridades competentes, para todas as atividades constantes do seu objetiv.o 
social. 

	

. 	. 	. 
Art. 10 - São deveres do cooperado, além de outros que a Assembleia -Geral 
venha a instituir: 

1- Subscrever e integralizar as quotas-partes do Capital Social nos tennossleste 
Estatuto e contribuir com as taxas de serviço e encargos operacionais que forem 
estabelecidos para cobertura dos dispêndios e custos da COOFEMED; 
II - Cumprir as disposições deste Estatuto, cia Lei, deliberações das Assembleias 
Gerais e resoluções tomadas pelo Conselho de Administração. 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

III - Satisfazbr pontualmente seus compromissos para com a COOFEMED, 
dentre os quais o de participar ativamente da sua vida societária e empresa ... 
IV - Participar das perdas do exercício, proporcionalmente aos ganh 

suficiente para cobri-las; 
operações que realizou com a COOFEMED, se o Fundo de Reserva na 

V - Prestar ao Conselho de Administração esclarecimentos relacionados gobfe 0.1° 
•••• 42 	C  as suas atividades relacionadas com os objetivos sociais. 	 • . 	ri_ H° 

 

VI - Levar ao conhecimento do Conselho de Administração e/ou Conserta) 
Fiscal a exis 	"ateia de qualquer irregularidade que atente contra a Lei e Estatuto 
Social. 
VII - Acusar o seu impedimento nas deliberações sobre qualquer operação em 
que tenha interesse oposto, ao da COOFEMED. 
VIU - Ressarcir o montante: 

da condenação ou acordo em juízo em razão de ressarcimento de danos em 
decorrênçia de ato/fato perpetrado pelo cooperado no exercício da 
atividade profissional, proposta pelos contratantes dos serviços de saúde 
em geral em que figure a COOFEMED como demandada; 
do reembolso ou indenização paga pela COOFEMED aos contratantes dos 
serviços prestados â. saúde em geral, visando a evitar litígio, desde que 
comprovada a ocorrência de culpa ou dolo em ato/fato perpetrado pelo 
associado no exercício da atividade profissional; 	• 
do pagamento feito pela COOFEMED decorrente de beneficio assistencial 
aos cooperados e seus dependentes, por força de contrato firmado pela 
COOFEMED com terceiros; 
dos dispêndios e/ou despesas reall,adas pela COOFEMED junto às 
pessoas jurídicas de direito público, ou de regulamentação da profissão, 
inclusive Conselhos Profissionais, quando a COOFEMED adimplir débito 
do associado perante essas instituições, inclusive, mas não apenas, quando 
a. COOFEMED sofrer o risco, direto ou indireto, de ser prejudieacia ern 
decorrênaa da irregularidade documental de seu associado. 

. „ 

Dç - Inscrever-se como autônomo no INSS e no município onde atua 
profissionalmente. 
X - Informar a conta corrente ou conta poupança em instituição financeira 
designada pelo Conselho de Administração, para recebimento de seus éréditos. 
XI - Realizar com a COOFEMED as operações econômicas que constituam sua 
finalidade. 
XII- Manter atualizado todos os seus dados cadastrais solicitados na Ficha de 
Matricula, e comunicar por escrito, qualquer alteração nos dados e inforinações 
prestadas de natureza pessoal e/ou profissional e/ ou na execução , dos 
contratos firmados pela COOFEMED. 
XIII - Zelar pelo patrimônio material, moral e profissional da COOFEMED, 
colocando os interesses da coletividade acima dos interesses individuais. 	. 
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e—r-foe.:2 

Art. 11 - É limitada a responsabilidade na COOFEMED em que o assockdo 
responde somente pelo valor de suas quotas partes e pelas perdas verificairn 
nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação nas me" 	 . p.. 
operações. (§ 1° do Art. 1095 do Código Civil Brasileiro, complementand 	 

Arts. 11 e89 da Lei 5764/71) 
;4 s: 

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade do associado pelos compro4ns: 
assumidos pela COOFEMED, em face de terceiros, perdura para os demititrog', 
eliminados e excluídos, até que sejam aprovadas as contas do exercício que se 
deu o desligamento, mas poderá ser invocada se for judicialmente exigida da \‘ 
COOFEMED. 	 • 

Art. 12- As obrigações dos cooperados falecidos contraídas com a COOFEMED 
e as oriundas de sua responsabilidade como associado, em face de terceiros, 
passam aos herdeiros e sucessores, no limite do valor da capitai social 
integralizado, prescrevendo, porém, após 01 (um) ano do dia de abertura da 
sucessão. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os herdeiros do associado falecido têm direito as 
quotas partei integralizadas do Capital Social e demais créditos pertencentes 
"de cajus", assegurando-lhes o direito de ingresso na COOFEIVIED, desde que 
preencham as condições estabelecidas neste Estatuto. 

CAPÍTULO IV 

DA DEMISSÃO, ELIMINAÇÃO E EX.CLUSÃO 
, • ... 

Art. 13- A demissão do associado dar-se-á a seu pedido, formalmente dirigido 
ao Conselho de Administração da COOFEMED, e não poderá ser negado. - 

Art. 14 - A eliminação do associado, que será aplicada em virtude da infração 
da lei ou deste Estatuto, será feito por decisão do Conselho de AcirriMistração, 
depois de notificado o infrator. 

SI° - O Conselho de Administração deverá eliminar o associado que 
especificamente: 

vier a exercer qualquer atividade considerada prejudicial à COOFEMED ou 
que colida com seus objetivos, inclusive encetar atitude difamatória contra 
cooperados, membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal sem 
que haja provas suficientes; 

houver levado a COOFEMED à prática de atos judiciais para obter 
cumprimento de obrigações por ele contraídas; 
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depois de advertido voltar a infringir disposições deste Estatuto, das Leis, 40w N° 
deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração; 	•••• 

negar-se, sem motivos justificados, a participar na execução de contratoà 
prestação de serviços firmado pela COOFEMED,. causando-lhe prejuízo, .stsine„ 6 
justificativa plausível acatada pelo Conselho; 	 ...... 

que faltar, injustificadarnente, por duas vezes consecutivas, as Assembleiá st 

Gerais. o '.• 

§ 20 - O associado que deixar de prestar serviço pela COOFEMED por mais de 
03 (três) meses ininterruptos, ou 06 (seis) meses intercalados num período de 01 
(um) ano, será automaticamente eliminado da COOFEMED. 
§ 30  - A decisão de que trata este artigo deverá ser remetida por escrito ao 
infrator, por processo que comprove as datas de remessa e do recebimento, 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias 
§ 	- O associado eliminado poderá dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data 
do recebimento da notificação, interpor recurso com efeito suspensivo, à 
primeira Assembleia Geral. 
§ 50  - Considerar-se-á definitivamente eliminado o associado que, no 
transcorrer do prazo estabelecido não recosi..., à Assembleia Geral ou esta não 

acatar o recurso. 
§ 6° - Os parágrafos anteriores não são aplicados para os cooperados que 
ocuparem cargos sociais na COOFEMED 
§ 70 - Consumada a eliminação deverá ser averbada na Ficha de Matrícula com 
os motivos que a determinaram e assinada pelo Presidente da coonamga 
§s° - Se a sonespondência, referida no § 3° retomar mais de 03 vezes à 
COOFEMEEí sem que haja a ciência pelo associado eliminado, a referida 
comunicação poderá ser feita por publicação em jornal que abranja a área de 

admissão de cooperados. 

Art. 15 - A exclusão do associado será feita: 

I - Por dissolução da COOFEMED. 
H - Por morte da pessoa fisica
III 	

- 
- Por incapacidade civil que o impeça de exercer sua atividade ria 

COOFEMED; 
IV - Por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou 

permanência na COOFEMED. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A exclusão do associado será feita por decisão do 
Conselho de Administração, de acordo com cada caso. 

Art. 16- Em qualquer caso de demissão, eliminação ou exclusão, o assOdiado só 
terá direito a restituição das quotas-partes do Capital Social que integralizou, 
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das sobras e de outros créditos que lhe tiverem sido registrados 
após a  dedurc.:1:.; 

dos débitos e 'obrigações, não lhe cabendo nenhum outro direito. 	
iti••• 

§ 1°  - A restituição de que trata este artigo somente poderá ser exigida depsies; 
de aprovada pela Assembleia Geral, as contas do exercício em mie o assogjádo°' ••••a, 

tenha sido desligado da COOFEMED. 	 • ° 

§ 2° - O Conselho de Administração poderá determinar que a restituiçãcntla: 
feita em parcelas iguais e periódicas a partir do exercia() financeiro q& se 
seguir ao que se deu o desligamento, no mínimo idêntico ao parcelamento da 
integralização. 
§ 30  - Ocorrendo demissões, eliminações ou exclusões de cooperados em 
número tal que as restituições das importâncias referidas no caput do artigo 

possam ameaçar a estabilidade econômico-financeira da COOFEMED, esta 
poderá restitui-ias mediante critérios que resguardem a sua continuidade. 

§40  - No caso de morte do cooperado, a restituição de que trata a parágrafo 	• 

anterior será I 
efetuada aos herdeiros legais em uma só parcela, mediante a 

apresentação do respectivo formal de partilha ou alvará judicial. 
§5° - No caso de readmissão do cooperado, ele deverá integralizar as quotas- 
parte de capital social de acordo com as disposições previstas no Estatuto 

vigente à época. 

Art.17 - Os atos de demissão, eliminação ou exclusão acarretam o vencimento e 
pronta exigibilidade das dívidas do associado na COOFEMED, sobre cuja 
liquidação caberá ao Conselho de Administração decidir. 

Art. 18 - Nenhum associado, não importando a sua condição de ingresso, total 
de quotas partes subscritas e qualidade profissional, poderá ter qualquer uro 
de vantagens ou privilégios, em detrimento dos demais cooperados. 

CAPITULO V 

DA ALOCAÇÃO E DESALOCAÇÃO EM PROJETOS/CO RATOS 

Art. 19 - Terão preferência na alocação em projetos/contratos s cooperados 
que residirem no local onde os serviços serão prestados. 

Art. 20 - Sendo finalizado o Projeto ou Contrato fEinado, serão 
consequentemente desalorados os cooperados que outrora prestavam serviço, 
cabendo à COOFEMED se empenhar para que uma nova colocação seja feita, 
não sendo, entretanto, urna obrigação que tal colocação venha a ocorrer. 
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Art. 21 - Ainda que o Projeto/Contrato não tenha sido finalizado, caso se 
necessária a desalocaçáo de cooperados, seja por corte de gastos do To 

,te 
dos Serviços, ou, ainda, por qualquer outro motivo, serão adota 
sucessivamente, os seguintes critérios de escolha do cooperado a fic24"- 

0 	o ° desalocado: 
uma abo 
" a o 

o 

Aquele mie.  tiver menos produtividade em relação aos demais coopeiddrs. 
alocados no mesmo setor de prestação de serviços; 

 

Aquele que não estiver em dia com a COOFEMED no que tange 
atualização de documentação; 

Aquele que tiver menos tempo que foi alceado em relação aos demais 
cooperados do mesmo Projeto/Contrato; 	• 

Aquele que tiver menos idade em relação aos demais 'cooperados alocados 
no mesmo Projeto/Contrato; 

Aquele que deixar de ter o perfil necessário à continuidade da prestação. 

PARÁGRAFO ONICO - Se, mesmo após a análise dos critérios estabelecidos, 
dois ou mais associados permanecerem no mesmo patamar em relação à 
desalocação, a fim ser estabelecido quem deixará de prestar o serviço, o 
Conselho de Administração se reunirá, e pela maioria dos votos de seus 
membros prefentes, será determinado qual sócio cooperado será desalocado. 

CAPÍTULO VI 

DO CAPITAL SOCIAL 

Art. 22 - O Capital Social da COOFEMED, representado por quotas-partes, não 
terá limites quanto ao máximo, não podendo ser inferior a R$ 111000,00 (dez mil 
reais), e variará conforme o número de quotas-partes subscritas e 
integralizaclas, sendo nesta data o Capital Social no valor total de R$ .314:000,00 
(trezentos e quinze mil reais). 	 . 

§ 1° - O Capital Social é dividido em quotas-partes no valor de R$1,00 Xdin real) 
cada uma ' 
§ 2° - O número mínimo de quotas-partes do Capital Social a ser subscrito pelo 
associado, por ocasião de sua admissão, e de 100 (cem) quotas partes. 
§ 3° - O associado poderá integra li zar as quotas-partes à vista, ou em até /0 
(dez) parcelas mensais. 
§40 - A quota-parte é indivisível, intransferível a não cooperados, não podendo 
ser negociada de modo algum, nem dada em garantia e sua subscrição, 
integralização, transferência ou restituição deverão ser averbadas na Ficha de 
Matricula 
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g 5° - A transferência de quotas-partes, total ou parcial, poderá ser esc/h-anda 
na Ficha de Matrícula mediante termo que conterá as assinaturas do cedei. , o  

cessionário e do Presidente da COOFEMED. 
 

g 60  - Para efeito de admissão de novos cooperados ou novas subscriçettmès  3r 	. 
Assembleia Geral, atualizará o valor e/ou número mínimo da quota-ret.-5:-  FL  No_nt_  "0` , 
consoante proposição do Conselho de Administração, respeitados os índio& 'dez , 
desvalorização da moeda, fixados pelo órgão governamental competente. sr, 
g 70  - Havendo mudança no padrão monetário, o capital de cada associado lerá 
convertido ao novo padrão, com a correspondente variação do número de 
quotas-partes, incorporando-se eventual fracionamento ao Fundo de Reserva. 
§ 8° A cessão de quotas-partes entre cooperados somente se dará em relação 
às quotas partes do capital social integralizadas pelo cedente, respeitado o 
limite de concentração de quotas partes do capital social por associado previsto 
no Artigo seguinte, mediante autorização prévia do Conselho de 
Administração. 

Art. 23. O associado, ao ser admitido, obriga-se a subscrever, no mínimo, o 
número de quotas-partes conforme valor determinado pelo Estatuto Social, e, 
no máximo, tantas quantas quiser, observado o limite máximo de concentração 
de, no máximo, 1/3 (um terço) do total do capital social. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A COOFEMED deduzirá de qualquer crédito do 
associado o valor necessário ao pagamento das quotas-paiteS não 
integraliz_adas, de acordo com o estabelecido no estatuto social, e "na falta de 
crédito, será emitido título de cobrança. 

Art. 24 - Podbrão ser pagos juros de até 12% (doze por cento) ao anO ágbre as 
quotas partes integralizadas do capital sortd,  quando apuradas sobras, fie; anal 

do exercicio social, desde que a remuneração seja expressamente aprovada pela • 
Assembleia Geral. 

Art. 25 - As subscrições de quotas-partes do capital , social posteriores à 
admissão, decorrentes de deliberação de Assembleia Geral ou ato voluntário do 
associado, deverão ser integralizadas na forma deliberada por este Estatuto 
Social. 

Art. 26 - Reverterão ao capital social, por decisão da Assembleia Geral, as sobras, 
líquidas ocorridas no exercício, respeitadas a proporcionalidade das op,eraçlies 
de cada associado coma COOFEMED. 

Art. 27 - Na ¡apuração de haveres do associado demissionário, eliminado ou 
excluído, as quotas-partes do capital social a ser devolvida sofrerá: 

L O acréscimo das sobras líquidas distribuídas do exercício social. 
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I Prde'll“ 

igOGOno 
I - o 	 -2  IR. As retenções de valores necessários à garantia de adimplernentde-

despesas e dispêndios passíveis de serem suportadas pela COOFtMEDfexj  
decorrência de ato e/ou fato ilícito praticado pelo associado, doloso ou culpesw: 
nas modalidades de negligência, imprudência e imperícia, até que %já 
definitivamente solvido ou afastado o risco. 

Art. 28 - A devolução do capital social ao associado se iniciará no prazo de 30 
(trinta) dias após a realização da Assembleia Geral, que aprovar as contas do 
exercício social em que ocorreu a demissão, eliminação ou exclusão, na mesma 
condição em que se deu a íntegralização. 

§ 1° - Em caso de exclusão por morte, dissolução ou incapacidade civil não 
suprida, sornpnte será devolvido o montante correspondente às quotas-partes 
integraliradas do capital social, após a apresentação da documentação hábil do 
recebedor, comprovando a qualidade de, respectivamente, associado, 
inventanante, herdeiro, liquidante ou curador. 
§ 2°. Quando a restituição das quotas-partes integralizadas do capital social 
afetar a estabilidade econômico-financeira da COOFEVIED, a restituicão 
poderá ser feita de maneira a garantir a continuidade das atividades da 
COOFEMED. 

Art. 29 - A cobrança de débito excedente sobre o valor correspondente às 
quotas-partes integralizadas do capital social, dirigida ao associado ou aos seus 
sucessores, realizar-se-á a qualquer momento. 

Art. 30 - Ocorrendo desligamento de cooperados em número tal que as 
restituições , possam ameaçar a estabilidade econômico-finariceira eia 
COOFEMETY, esta poderá restitui-los mediante critérios que resguardem a sua 
continuidade. 

§1° - Os cooperados demitidos, eliminados ou excluídos terão o prazo de 03 
(três) anos, a contar da prestação de contas do exercido do seu desligamento, 
para solicitar o levantamento das quotas-partes e/ou as sobras líquidas. 
§2°  - Expirado o prazo previsto e não ocorrendo solicitação de devolução, asi 
quotas-partes e/ou as sobras liquidas serão destinadas ao Fundo de Assistência 
Técnica, Educacional e Social - FATES. 

CAPÍTULO VII 
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Art. 31- A Assembleia Geral é o órgão supremo da COOFEMED, cabendéfiltr,°." 
tomar toda e qualquer decisão de interesse da entidade e suas deliberkaa. 

ne  vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes. 
nei 

Art. 32 - A Assembleia Geral será normalmente convocada e dirigida ralo. 
Presidenta 1 

N. 

§1° - Poderá também ser convocada pela maioria dos membros do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal ou por 1/5 (um quinto) dos cooperados em 
pleno gozo de seus direitos sociais, após solicitação ao Presidente e não 
atendida, no prazo má-mo de 10 (dez) dias. 
§2° - Convocada a Assembleia Geral, de acordo como eatabelece a Lei e este 
Estatuto, não pode a mesma ser desconvocada, salvo motivo de força maior 
devidamente comprovado. 
g 3° - Não poderá votar na Assembleia Geral o cooperado que tenha sido 
admitido após a convocação. 

Art. 33 - As Assembleias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 
10 (dez) Mas para a primeira convocação e 01 (uma) hora após para a ,segunda e 
terceira convocações, respectivamente. 

Art. 34- Nos Editais de Convocação das Assembleias Gerais deverão constar: 

a expressão "Convocação de Assembleia Geral", Ordinária ou Extraordinária, 
conforme o caso; 

dia e hora da reunião, em cada convocação, assim como o endereço do local 
da sua realização, o qual, salvo motivo justo será sempre o da sede social; : 

a sequência ordinal das convocações; 
a ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especificações dos assuntos,: 
o número de cooperados existentes na data da expedição do Edital, pari  a 

efeito de cálculo de "quorum" da instalação; 
a assinatura do responsável pela convocação. 	 • . 

PARÁGRAFO 'ÚNICO - No caso da convocação ser feita por cooperados, o 
Edital deverá ser assinado, no mínimo, pelos 04 (quatro) primeiros signatários 
do documento que a solicitou, no caso de ser feita pelo Conselho Fiscal,,por, no 
mínimo, 02 (dois) de seus membros e no caso do Conselho de Administração, 
pela maioria que a convocou. 	 • 

Art. 35 - A notificação dos sócios para participação das Assembleias será 
pessoal e ocorrerá com antecedência mínima de 10 (dez) das de sua realização. 
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COOFEMF.D - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 
.e. 

JUDIO 

À'ZU 

§ 1° - Na impossibilidade de notificação pessoal, a notificação dar-se-á por via., 
postal, respeitada a antecedência prevista no caput deste artigo. 	Proc. N 	 

§ 2° - Na impossibilidade de realização das notificações pessoal e postEN: 	"-"‘ 
sócios serão notificados mediante edital afixado na sede e publicado em jopel:: 
de grande circulação na região da sede da COOFEMED ou na região onde,V.5.:' 	

° exerça suas atividades, respeitada a antecedência prevista no caput deste ai-5ga. 
§ 3° - Os Editais de Convocação serão afixados em locais visíveis: nas • 
dependências comuns e frequentadas pelos cooperados, publicados em ¡ovni e°  
comunicados por circolsires aos cooperados. 
§ 	- Os incenevos e/ou sanções previstos no artigo 11, parágrafo 2° da lei 
12.690/2012 será definidos em Regimento Interno. 

Art. 36 - É da competência das A scembleias Gerais, Ordinárias ou 
Extraordinárias a destituição dos membros do Conselho de Administração e do 

41, 	
Conselho Fiscal. 

Art. 37 - O "quorum" para instalação da Assembleia Geral é o seguinte: 

1- 2/3 (dois terços) do numero de cooperados, em primeira convocação; 
ii - Metade mais um dos cooperados, em segunda convocação e 	- • . 

- 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do totale 
sócios, prevalecendo o menor número, em terceira convocação .4icigkiá1" 
presença de, no mínimo, 4 (quatro) sócios para as cooperativas que possuam ate 
19 (dezenove) sócios matriculados. 

§1° - Para efeito de verificação do "quorum", o número de cooperados 
presentes, em cada convocação, far-se-á por suas assinaturas seguidas e apostes 
na Lista de Presença. 	 .•. 
§20  - Constatada a existência de quorum. no horário estabelecido nó Editai aé 
Convocação, o Presidente instalará a Assembleia, tendo encerrado a Lista de 
Presença mediante termo que contenha a declaração do número de cooperados 
presentes, da hora do encerramento e da convocação correspondente, fará 
transcrever estes dados para a respectiva ata. 

Art. 38 - Os trabalhos das Assembleias Gerais serão dirigidos pelo Presidente da 
COOFEIVIED, e será auxiliado por um Secretário ad fiar, que devera ser tMr 
cooperado em . pleno gozo de seus direitos, escolhido na Assernlgeia.:Geral, 
podendo, também, serem convidados os ocupantes dos cargos sdciais Para 
Campar a maga. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando a Assembleia Geral não tiver sido ãzon.v.  ociari 
pelo Presiderite da COOFEMED, os irabalhos serão dirigidos por assátdado que 
vier a ser indicado pelo plenário, sendo secretariada por outro associado 
convidado • ora uele. 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 
	JUGES 

Art. 39 - Os ocupantes dos cargos sociais como quaisquer outros coope 
não poderão. participar na votação sobre assuntos que a eles se r 	Pdo.: ̂ 
maneira direta ou indireta, inclusive de eleições, mas não ficarão privad 	 . 
tomar parte nos respectivos debates.  

).75 
Art. 40- Nas Assembleias Gerais em que forem discutidas a prestação de cernias;  
e suas peças contábeis, o Presidente, logo após a apresentação da menia" 	/ 

solicitará do plenário que indique um associado para coordenar os debatés.d 
votação da matéria. 

§ 1° - Transmitida a direção dos trabalhos, o Presidente e os demais membros 
do Conselho de Administração e Conselho Fiscal deixarão a mesa 
permanecendo, contudo, no recinto a disposição da Assembleia para os 
esclarecimentos que lhes forem solicitados. 
§ 2° - O Coordenador indicado escolherá, entre os cooperados, um Secretário 
"ad-hoc" para auxilia-lo na redação das decisões a serem incluídas na ata, pelo 
Secretário da ¡Assembleia. 

Art. 41 - As deliberações das Assembleias Gerais somente poderão versar sobre 
os assuntos constantes do Edital de Convocação e os que com eles tiverem 
direta e imediata relação. 

§1° - A votação será nominativa e a descoberto ou por aclamação, podendri a 
Assembleia Geral optar pelo voto secreto. 
§2° - O que ocorrer nas Assembleias Gerais deverá constar de ata 
circunstanciada, lavrada em livro próprio, lida, aprovada e assinada no final 
dos trabalhos pelos membros do Conselho de Administração e Fiscal presentes, 
por associado designado pela Assembleia Geral, ou pelo menos, pelo Presidente 
e Secretário que redigiu a ata, e, ainda, por quantos o queiram fazer. 
§3° - As decisões das Assembleias Gerais serão tomadas pelo voto pessoal, 
tendo cada associado, em pleno gozo dos seus direitos sociais, o direito 'a um 
voto, não senho permitida a representação. 
§4° - Havendo empate na deliberação, o Presidente da Assembleia Geral terá 
direito ao voto de minerva, de modo que. seu voto será de qualidade e 
desempatará a questão. 
§.5° - O associado que for admitido após a convocação da Assembleia Geral não 
poderá votar nem ser votado. 
§6° - O Associado que esteja na condição de empregado da COOFEMED não 
poderá votar nem ser votado. 
§7° - O Associado que não estiver cumprindo com os deveres e obrigações 
constantes deste Estatuto perde o direito de votar e ser vaiado. 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 	
• ,,/. .Ça 

nr)}  
••• 	 

§8" - Quando o número de Associados da COOFEMED for superior a MOO (três m4. o ,. 
Conselho de Administração poderá estabelecer que sejam representados I'' 

o  Assembleias Gerais por Delegados, desde que os associados se organizem em núcj Os  
seccionais e os mandatários, além de seret associados à COOPEIVIED em pleno 	 

e 
de seus direitos, não exerçam cargos eletivos na COOF19MED 	 eaen 

§9°  - Quando tiver, em seu quadro social, associados residentes a mais de 50 Ikm 
(cinquenta quilómetros) da sua sede, a COOFEMED poderá estabelecer que ¡Oiti: 
representados nas Assembleias Gerais por Delegados, desde que os mandatários,:alkrp.: 
de serem assriciados à COOFEMED em pleno gozo de seus direitos, não ezesegm° 
cargos eletivos na COOFEMED. 

§10" - Deverá ser eleito 1 (um) delegado representante dos grupos seccionais de 
aqsaciados, conforme está definido no parágrafo anterior para a represeniatividade na 

.COOFEVEED, considerando-se que a data limite 'para a eleição será até o dia 31 de 
janeiro do ano da realização da Assembleia Geral Ordinária. - 

sn. - O mandato do delegado será de 1 (um) ano e a posse será imediata após a 
eleição em Assembleia, a qual será convocado. pelo Conselho de Administração, atravéá 
de Pairei encaminhado para todos os associados pertencentes a cada grupo seccional, 
sendo o nome do associado eleito consignado em ata. 

§1.2" - Os associados, integrantes de grupos seccionais, que não sejam delegados, 
poderão comparecer às Assembleias Gerais, privados, contudo, de voz e voto.' • • ' 

§13° - Prescreve em 4 (quatro) anos a ação para anular as deliberações "da 
Assembleia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com 
violação de lei•ou do Estatuto, contado o prazo da data em que a Assembleia 
Geral tiver sido realizada. 	 • • • 

SECÇÁO I 

DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Art. 42 - A Assembleia Geral Ordinária será realizada obrigatoriamente uma 
vez por ano, entre os 03 (três) primeiros meses do ano e deliberafá sobre os 

seguintes assiantos constantes na Ordem do Dia. 

I - Prestação de contas do Conselho de Administração acompanhada do Pareder 
do Conselho Fiscal, compreendendo: 

Relatório da gestão; 
Balanço patrimonial; 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

c) Demonstrativo das sobra e perdas (resultados); 
cl) Demonstrativos da avaliação da eficiência econômico-financeira é social. prqc....  

11 - Destinação das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo- 1  
primeiro caso as parcelas para os fundos obrigatórios; 	• 
m _ Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração .C.:17:j. 

Conselho Fiscal, quando for o caso. 
rV - Fixação do valor dos honorários e/ ou verba de representação do Cortiell-19°  
de Administração e da cédula de presença do Conselho Fiscal °ai 
comparecimento nas reuniões. 
V - Quaisquer assuntos de interesse social, excluídos do Art. 42, desde que 
conste explicitamente no Edital de Convocação. 

- A aprOação da prestação de contas do Conselho de Administração 
desonera seus membros da responsabilidade, ressalvados os casos de erro, dolo, 
fraude ou simulação, bem como infração de Lei e do Estatuto. 
§20  - Será fixado prazo de 5 (cinco) dias, antes da data da Assembleia Geral que 
vai proceder as eleições, para a inscrição de candidatos de modo que possam 

ser conhecidos e divulgados os nomes. 
§3° - Nas Assembleias Gerais que tratarem de eleições, o processo eleitoral será 
preparado no ato, de acordo com decisão do Plenário devendo ser observada a 
condição de elegibilidade dos candidatos, na forma da Lei e deste Estatuto. i  

§40  - Q Presidente da Assembleia suspenderá o trabalho desta paia que seja 
iniciado o processo das eleições e a proclamação dos eleitos. 

I - O transcurso das eleições e os nomes dos eleitos constarão da ata da 
Assembleia. 
II - Os eleis para suprirem vacância nos Conselhos de Administração,r 
Fiscal exercão os cargos somente até o final do mandato dos respeCtivos 
antecessores. 
TU - A posse ocorrerá sempre na Assembleia Geral em que se realizarem as 
eleições, após encerrada a Ordem do Dia. 

§5° - Não se efetivando nas épocas devidas a eleição de sucessores, por motivo 
de força maior, os prazos dos mandatos dos administradores e fiscais -em 
exercício consideram-se automaticamente prorrogados pelo tempo necessário 
até que se efetive a sucessão, nunca além de 90 (noventa) dias. 
§60  - São inelegíveis, além das pessoas impedidas por lei, os condenado a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
faliu-tentar, de prevaricação, suborno, concessão, peculato ou contra a economia 
popular, a fé pública ou a propriedade. 

Art. 43. A C..00FEMED deverá deliberar, anualmente, na Assembleia Geral 
Ordinária, sobre a adoção ou não de diferentes faixas de retirada dos sócios. 
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..... 
§ 1° No cas de fixação de faixas de retirada, a diferença entre as de mai cMf @as 	:-) 
de menor valor deverá ser fixada na Assembleia. 
§ 2°. É vedado à COOFEMED distribuir verbas de qualquer natureza eller?.  o::  , 

re sócios, excetd a retirada devida em razão do exercício de sua atividade colmo.: 
sócio ou retribuição por conta de reembolso de despesas comprovadarreeYtke -1 

n 	

a:21.8 

realizadas em proveito da COOFEMED. 	 4 4 é 

etp o e e 0 
.1
10 4 • 

G t, 

sucçÃo II 

DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Art. 44- A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessário 
e poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse social, desde que 
mencionado, de forma explicita, no Edital de Convocação. 

Art. 45 - É da competência exclusiva da 'Assembleia Geral Extraordinária 

deliberar sobre os seguintes assuntos: 

1- Reforma do Estatuto. 
II - Fusão, incorporação ou desmembrem-Lento. 

)11 - Mudança de objetivo. 
IV - Dissolução voluntária e nomeação de liquidanta 
V - Contas do liquidante. 

PARÁGRAFO ÚNICO - S'áo necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos 
cooperados presentes com direito a voto para tornar validas as detiteraçaes de 

que trata este artigo. 

SECÇÃO III 

DA ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL 

Art. 46 - Além da realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a 
COOFEMED deverá realizar anualmente, no mínimo, mais urna Assembleia 
Geral Especial para deliberar, entre outros assuntos especificados no edital de 
convorscão sobre a gestão da COOFEMED, disciplina, direitos e deveres dos 
sócios, planejamento e resultado econômico dos projetos 4 contratos fintados e 
organização da Prestação de Serviço, conforme o seu objetivo social. 

§ V. A Assembleia Geral Especial de que trata este artigo deverá ser 'realizada 

no segundo semestre do ano. 
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COOFEMBD - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

i § 2'. Os procedimentos para a realização da Assembleia. Especial obedg8°  813 

aos mesmos critérios observados para as Assembleias Ordinár fig e r°1c \ 

Extraordinárias. 

cAPITULO VIU 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 47- A CDOFEMED será administrada por um Conselho de Administração 
composto de 03 (três) membros, todos cooperados, em pleno gozo de seus 
direitos sociais, denominados de Presidente, Diretor Técnico Operacional e 
Diretor Administrativo Financeiro, eleitos pela Assembleia Geral para mandato 

	

de 04 (quatro) anos, sendo obrigatória a renovação de 1/3 (um terço) de seus 	• 

membros ao término de cada mandato. 

§ 1° - Não poderão ser eleitos para membros do Conselho de Administração 
impedidos em razão de crimes disposto em Lei, que não tenham direito de 
voto, estejam com imbuição na Receita Federal, bancos e órgãos de controle de • 
crédito, ou ainda os menores de 18 (dezoito) anos, salvo os emancipados. 
§ r - Não podem compor a Conselho de Administração, cônjuges afins e 
parentes entre si até o2° grau em linha reta ou colateral. 
§ 3° - O Presidente do Conselho de Administração será o Presidente da 

COOFEMED 
§ 4° - Os membros do Conselho de Administração serão eleitos pela AsSambleia 
Geral tornando posse automaticamente na referida Assembleia. 

Art. 48 - Nos impedimentos por prazos inferiores a 90 (noventa) .4als o , 
Presidente será substituído pelo Secretario. 

§ 1° - Nos impedimentos inferiores a 90 (noventa) dias, os diretores st 

substituem entre si acumulando as funções pertinente a cada cargo. 	
• 	• 

§ 2° - Nos impedimentos superiores a 90 (noventa) dins qualquer cargo. do 

Conselho de Adininish-ação, deverá ser convocado Assembleia Geral para o 

devido preenchimento e cumprimento do restante do mandato. 

Art. 49 - O Conselho de Administração rege-se pelas seguintes normas_ 

- Reúne-sei ordinariamente a cada mês e extraordinariamente sempn que 
necessário por convocação do Presidente ou por solicitação do Conselho Fiscal. 
II - Delibera validamente com a presença da maioria de seus membros, proibida 
a representação sendo as decisões tomadas pela maioria dos votos dos 
presentes, reservando-se ao Presidente o voto de desempate. 

Prose PoesieleateTancredo noves. ta° 86. Miado Compila. ointiet• 9
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Paco. 

III - As deliberações serão consignadas 
lidas, aprovadas e assinadas no final dos 
sendo transformadas em resoluções 
quando for o caso. 

°•• •• 
Parágrafo Único - Perderá automaticamente o cargo, o membro do ConselHird.‘• 
Administração que sem justificativa, faltar a 03 (três) reuniões ordinfrriss. 

:4 consecutivas ou a 06 (seis) alternadas durante o ano. 
° 04 o 

Art. 50- Compete ao Conselho de Administração, entre outras atribuições: 

I - Planejar e acompanhar a programação de serviços prestados pelos 
cooperados, estabelecendo qualidade e fixando quantidade, valores, prazos, 
taxas, encargos e demais condições necessárias a sua efetivação. 
II - Manter permanente contato com pessoas, empresas e cooperativas para 
efeito de contratos de serviços. 
ai - Controlar a forma de vinculação, desvinculação e remuneração de cada 
cooperado, em relação aos contratos firmados. 
IV - Fazer cumprir as disposições contidas no Regimento Interno. 
V - Verificar constantemente o estado econômico-financeiro da COOFEMED, 
através de relatórios e balanceies, a fim de melhor conduzir seus negócios. 
VI - Deliberar sobre a admissão, demissão, eliminação e exclusão de cooperado 
ou medidas disciplinares. 
VII - Fixar normas para admissão, disciplina e demissão de empregados. 
VIII - Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral. 
DC - Indicar bancos nos quais devem ser feita a movimentação financeira a 
estabelecer regras para essa movimentação inclusive fixando limite a ser 
mantida em caixa. 

X - Adquirirr, alienar ou onerar bens móveis e imóveis, COLCI eXpr.eSSa 

autorização da Aceembleia Geral. 
XI - Apresentar a Assembleia Geral, as políticas, planos de ação, programas e 
orçamentos. 
XII - Organizar, quando for o caso, de acordo com a lei cooperativista, os 
núcleos seccionais de cooperados. 
XIII - Zelar pelo cumprimento das leis cooperativista e outras aplicáveis e pela 
participação dos cooperados visando o pleno funcionamento da COOFEMED. 
XIV - Criar Núcleos Operacionais para melhor desenvolvimento dos objetivos 
da COOPEMED, obedecendo ao disposto em Lei. 	 . . 

XV - Abrir núcleos de negócios em municípios do estado e/ou no país. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O Conselho de Administração contocará .on 
contratará sempre que necessário, o assessorantento de profisaional 

. 	. . . 
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	JUCEB 

FI.ROO. 

especializado, conforme ocaso, para auxiliá-lo no gerenciamento e decisões  ClITP 	 

lhe são pertinentes. 	 Prez AI' .• 
gra.. 

Art. 51 - Ao Presidente compete, dentre outras as seguintes atribuições: 	nLar 
•••es 

I - Supervisiánar as atividades da COOFEMED, através de contatos assitta.i• 
cornos demais Diretores e Gerentes, 	 444444 

11  
Verificar frequentemente a situação financeira e o movimento bancário;„„ ° 

LIII - Assinar individualmente, ou conjuntamente com o Diretor Adminisnialitp; 
Financeiro, os cheques, contratos e documentos constituintes de obrigações 
bancárias. 
IV - Assinar individualmente os contratos e demais documentos constitutivos de 
obrigações da COOFEMED; 
V - Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração e de 

410 	Assembleia Geral; 
VI - Representar a COOFEMED ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; 
VII - Constituir mandato; 
VIII - Assinar a Ficha de Matricula dos cooperados; 
DC - Apresentar a prestação de contas a Assembleia Geral; 
X - Executati atividades de relações e intercomunicações com cooperativas, 
órgãos e autoridades cooperativistas, ou públicas e privadas, iinprensa e 
pessoas em geral visando os interesses da COOFEMED; 
XI - Exercer outras atribuições designadas pelo Conselho de Administração e • 
Assembleia Geral. 

Art. 52 - Ao Diretor Técnico-Operacional compete, dentre outras, as. seguintes 
atribuições: 

I - Supervisionar e controlar as atividades de pessoal da COOFEMED. 
II - Fiscalizar a qualidade e padrões dos serviços prestados pelos coop.arados. 

- Promover contatos e celebrar contratos com empresas para a prestição de 
serviços dos cooperados, compatíveis com os objetivos da COOFEMED. 
IV - Propor, planejar e executar treinamento para os cooperados. 

V - Propor ser responsável pela efetivação de convênios e contratos 'cair% 
empresas ou entidades, em beneficio social e cultural dos cooperadoá 

empregados da COOFEMED. 	 . . 
VI - Elaborar e controlar os planos e programas de benefícios de bem estai 
social dos cooperados e familiares. 
VII - Exercer outras atribuições designadas pelo Conselho de Administração e 
Assembleia Geral. 

Art. 53 — Ao Diretor Administrativo Financeiro compete, dentre outras, as 
seguintes atribuições: 

etleM12 Presidente Tanciede 1109el ir tê. WISfoio Canquiela Center. Ir 	59-11 
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JUCEB 

• 

1- Secretariar e lavras as Atas das reuniões do Conselho de Adrninistraçafr9 
Assembleias Gerais, responsabilizando-se pelos documentos e ar 41N:g 

referentes. 
II - Preparar ou mandar preparar as correspondências e expedientes .11trs 

COOFE.MED e controlar os recebimentos e arquivamentos dos mesmos. 

rn - Preparar o relatório anual da gestão e organizar as demais peça!!! 
prestação de contas anual para apresentação à Assembleia Geral 
IV - Responsabilizar-se pela contabilização e controle de contas a pagete 

receber da COOFEMED. 
V - Participar na elaboração das orçamentos de preços e contratos com os 

demais Diretores e Conselheiros 
VI - Assinar a Ficha de Matricula dos cooperados, em substituição cio 
Presidente, quando sua ausência da sede da COOFENIED. 
VII - Se necessário, e solicitado, assinar juntamente com o Presidente, os 
cheques, contratos e documentos constituintes de obrigações bancárias. 
VIII - Elaborar o plano orçamentário anual e controlar suat'execução. 

IX - Exercer outras atribuições designadas pelo Conselho de AdminiStração e 

Assembleia Geral. 

CAPITULO IX 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 54 - A Cooperativa de Trabalho constituída por até 19 (dezenove) sócios 
poderá estaielecet em Estatuto Social, composição para o Conselho d.e 
Administração e para o Conselho Fiscal distinta da prevista na Lei, 
assagurados, no mínimo, 3 (três) conselheiros fiscais, todos, cooperadOs; hleito‘ 
a cada 01 (um) ano pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição de 
apenas 1/3 (um terço) dos seus componentes. 

§10  - Os negócios e atividades da cooperativa serão fiscalizados assídua e 
minuciosamente por um Conselho Fiscal, constituído de 03 (três) .  membrot 

efetivos e 03 (três) suplentes, todos cooperados, eleitos anualmente pela 
Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição de apenas //3 (um terço) dos 
seus componentes, quando superior a 20 (vinte) sócios, conforme disposição 

legal. 
§ 2° - Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis na forma 
deste Estatuto, os cônjuges e parentes entre si e do Conselho de Administração 

até 2° grau, eia linha reta ou colateral. 	
, 

§ 3° - O associado não pode exercer cumulativamente funções. no Conselho 

Fiscal e no Conselho de Administração. 

Pin" neSigrefienattEdell neles. n2 86. Edifício Conquieto ~ker. 2 Pin. Selo MA 
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COOFELVIED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

Art. 55 - O Conselho Fiscal retme-se ordinariamente trimestralmente:e-- 
extraordinariamente sempre que necessário, com a participação de no mini0c.N' 	 • 
03 (três) de seus membros. 	 ••t3:-.‘L  

• 
§ 1° - As reuniões poderão ser convocadas por qualquer de seus membros, per 
Conselho de Administração ou da Assembleia Geral. 	 0. 

 

§ 2" - Na ausência do Coordenador, os trabalhos poderão ser dirigidoXpr• 
• qualquer dos membros presentes, escolhido na ocasião. 	 44444 

§ 3° - As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos e constarãO1  
de ata lavrada em livro próprio que no final dos trabalhos será lida e assinada 
pelos presentes. 
§4° - Perderá automaticamente a função de Conselheiro o membro que sem 
justificativa, faltar a 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 06 (seis) 
alternadas durante o ano. 

Art. 56 - OccIrrendo 03 (três) ou mais vagas no Conselho Fiscal, o Conselho de 
Administração convocará Assembleia Geral para nova eleição de 
preenchimento e cumprimento do restante do mandato. 

Art. 57 - Compete ao Conselho Fiscal exercer assídua e constante fiscelização 
sobre as operações, atividades e serviços da COOFEIVIED cabendo-lhes entre 
outras as seguintes atribuições: 

I - Examinar balancetes, relatórios e outros demonstrativos financeiros, 
contábeis e orçamentários mensais e a prestação de contas anual dd Conselho 
de Administração, emitindo parecer para a Assembleia Geral. 
LI - Examinar documentos constitutivos de obrigações, livros de átaa, 
empregados, fiscais e outros obrigatórios da COOFEIVIED; 
M - Auscultar os interesses e manifestações dos cooperados, tomadores e 
beneficiários dos serviços quanto ao funcionamento e gestão administrativa; - 
IV - Dar conhecimento a Conselho de Administração e Assembleia: Ceial das 
conclusões dos trabalhos, buscando sanar irregularidade; 
V - Convocar Assembleia Geral Extraordinária para decisão sobre problemas 
graves e urgentes; 

§ 1° - Para desempenho de suas funções terá o Conselho Fiscal aceso livre a 
qualquer setor, livro, documento e registro sem, contudo, intervir diretamente 
na rotina e fatos encontrados. 
§ 2° - Poderá o Conselho Fiscal, para assessorá-lo no desempenha de' st.MS 
tarefas, solicitar a contratação de auditoria independente. 

CAPITULO X 

Ferina Presidente Tonerede flcvep. n°06. sciittele Ceequisto Conter. te eito. Saia 124 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO, DA SAÚDE 
U CE Iki‘t) 

_s=te 

i1 t)ter N' 
Art. 58 - A COOFEMED deverá submeter as atividades prestadas fora dittsm.  
estabelecimento a uma Coordenação com mandato de 01 (um) ano ou ao prjtateei,-----1  

estipulado para a realização dessas atividades, eleita em reunião especilltS” 
pelos cooperados mie se disponham a realirá-Ias, em que serão comostf....d..i: 
requisitos para sua consecução, os valores contratados e a retribtfreÉpi 

 

pecuniária de cada sócio participe. 
§ 1° - As deliberações tomadas na reunião deverão ser registradas em Ata. 
§ 20 - A convocação para a reunião será feita por meio de um oficio numerado 
pela COOFE/VIED ou por um convite ou ainda por um comunicado dirigido ao • 
grupo que realizará as atividades que foram contratadas ou através de 
convocação em jornal de circulação regional. 

Art. 59 - Caberá ao Coordenador apresentar ao Conselho de Administração da 
COOFEMED as opiniões, deliberações e necessidades do núcleo de cooperados • 
que o elegeu, devendo, ainda, viabilizar a realização de reuniões entre o Corpo 
Administrativo da Cooperativa e os Cooperados sob sua coordenação, 
estabelecendo contato entre ambas as partes para a escolha do local, da melhor 
data e de outros fatores necessários ao desenvolvimento de um, eticori€ro 
produtivo. j 	 . • 

CAPITULO XI 

DOS LIVROS OBRIGATÓRIOS 

	

-'t 	• 

Art. 60 - A COOFEMED deverá ter, além de outros, os seguintes iii;tri»e 
folhas e fichas digitadas eletronicamente: 

1- Com termos de abertura e encerramento subscritos pelo Presidente. 

a) Matricula; 
13) Presença de cooperados nas Assembleias Gerais; 

Atas das Assembleias; 
Atas do Conselho de Administração; 
Atas do Cdnselho Fiscal; 

- Autenticados pela autoridade competente: 

Livros fiscais; 
Livros contábeis. 

PARÁGRAFO ÚNICO - É facultada a adoção de livros de folhas soltas ou 

fichas, devidamente numeradas. 

PeadO ~idearia Taaerede neves. íi 86. tdificio Oonquisila Center. 22  Piso. $ela $2-2 ytt  
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(11-a--;\„ 
Ac2k  

   

Art. 61 - No Livro/Ficha de Matrícula os cooperados serão inscritos por or dli 	
N' 	  

cronológica de admissão, dele constando: 
- O nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e residência 

D) 	  

cooperados. 
11 - A data de sua admissão e, quando for o caso, da sua demissão, elimina,relq. 

ou exclusão. 
M - A conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social. 

IV - Assinatura de duas testemunhas. 

c_ArtruLo ma 

DO BALANÇO, RESULT SE FUNDOS 

Art. 62 - O Balanço Geral, Demonstrativos de Resultados e outras peças 
contábeis serão levantados anualmente, na data de encerramento do exercício 
social, de acordo as normas do Conselho Federal de Contabilidade - C.FC e 
dispositivos legais dos órgãos oficiais e entidades de representação do 

cooperativismo. 

Art. 63 - Dos resultados apurados, ocorrendo sobras, primeiramente' s&io 
deduzidos para os Fundos Legais e outros existentes, os percentuais devidos e o 
restante das sobras liquidas serão desiinadas.conforrne decisão da Assembleia 
Geral atendendo ao que dispõe o inciso "VI", do Art. 90 deste Estatuto. 

PARÁGRAFO 'ÚNICO - Se os resultados apresentarem perdas ou prejuízos, os 
mesmos serão levados à conta do Fundo de Reserva e, sendo este insuficiente 
serão cobertos mediante rateio dos coopera,dos, de acordo com decisão da 
Assembleia Geral atendendo ao que dispõe p inciso "IV" do artigo 10 deste 

Estatuto. : 
. 	. 

Art. 64 - Os custos e dispêndios serão' cobertos pelos cooperados qpe tenham 

participado dos serviços contratados durante o exercício. 

Art. 63- A COOFEMED é obrigada a constituir os seguintes Fundos: . 

1 - Reserva Legal, destinado a reparar perdas e atender ao dese-nvolki4etikb de 
suas atividades, constituído de, no mínimo 10% (dez por cento) dai sobras 

brutas do exercício. 
11 - Fundo clElAssistência Técnica e Educacional - FATES, destinado a prestação 
de assistênc'a aos seus cooperados e fanaliares e aos empregados da 

COOFEMED, 
constituído de, no mínimo, 5% (cinco por cento) das ,ábbia.s 

brutas do exercício. 

Pedra Pie/Write Temendo Ores. 0 Sb. Edificio Conquiao Oefittes. r Pine. Sola 32-11 
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§ 1° - Os Fundos Legais são indivisíveis entre os cooperados e somente em r.as 
de dissoluçãci da COOFEMED, havendo saldo remanescente terá a des 
que deliberar a Assembleia Geral de extinção. 	 As..., 
g 20  - A COOFEMED, poderá criar outros fundos, inclusive rotativos, 
recursos destinados a fins específicos, fixando o modo de formação, custeio, *. 
aplicação e Liquidação, devendo ser aprovados em Assembleia Gerárt. 
regulamentados em Regimento Interno. 

Art. 66- Reverte-se para os Fundos Legais: 	 :".1; o: 
. 

I - Para Reserva Legal, os amdlios e doações não esparificacias, rendas eventuais 
e outros valores arrecadados. 
II - Para o FATES, os resultados de operações com não cooperados, bem como 
os decorrentes de participações em sociedades não cooperativas e outros 
valores propostas pelos cooperados e aprovados em Assembleia Geral. 

CAPITULO XIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TR,ANSITORLAS 

Art. 67- A COOFEMED poderá ser dissolvida, de acordo como dispõe sobre o 
assunto a Lei Cooperativista. 

Art. 68 - A estrutura operacional da COOFEMED será elaborada e proposta 
pelo Consente de Administração à aprovação da Assembleia Geral para sua 
implementação e funcionamento. 

Art. 69 - Os casos omissos serão decididos pela Assembleia Geral com base nos 
princípios doutrinários e na Lei 

Art. 70 - Estè ESTATUTO foi reformado na Assembleia Geral Extraordinária 
real i 7ada  no dia 20 de Outubro de 2016. 

Este Estatuto é copia fiel do que se encontra lavrado no Livro de Atas de 
Assembleia Geral da COOFEMED, e vai por mim. Presidente da Assembleia, 
pela Diretora Administrativa Financeira, pela Diretora Técnica-Operacional e 
pela Secreta da Assembleia Geral Extraordinária assinado. Urandi - Bahia, 20 
de Outubro de 2016. 
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‘147L, 53* 
ICARINA SILVA SANTOS 

Presidente - CPF 070.653.716-54 
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Da e - 

Diretora Técnica-Operacional - CE? 007.63232E415 	Diretora Adrainiscariva Financeira -CPF 097.766.655-81 

R 	 AZEVEDO 
Secretásia da Assembleia 

Visto do Advogado: 

hOiléká 
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010  0.0  r •g. 4511  

8 	
JUNTA COMERCilil po ESTADO DA BANIA.  -... 
CERTIFICO O RE-SISTRO Ele: 24101/2017 SOB Ne. 97629219 

AUCELpsmeato: 16/096602-1. DE2511212016 
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. 
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Neon issiesidente Tonetedo neve,. et* SB. EdiSicio Conquisto Conto.. Sr Piso. Sala 3241 

e Salm $243. Centro -Miado da Conquida B11- CE. 
27 

Certifico o Registro sob o n°97629219 em 24/01/2017 
Protocolo 160406021 de 24/0112017 

es:14 	Nome da empresa COOPEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE NIRE 29400090349 

JUCIES 	Este documento pode ser verificado em http://regInjuceb.bagov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 131934045564452 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 

ao  fl., 



Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da COOFEMED - 

Cooperativa de Trabalho da Sande, inscrita na NIRE sob o n° 294 0004034-9, 

e no CNPJ sob o n° 19.322.934/0001-38a sealiza,d4 em 30 de Março de 200. , ...... 	. 	 Frac. N 	  

. 	. 	 F. 	 
- Aos trinta alias do mês de Março de dois mil e dezessete, na Rua Aura, N, 

Bairro DC 5, Urandi - Bahia, CEP 46.350-000, às 15:00 horas, em última  

convocação, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 60 

(sassenta) Cooperados da COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA 
SAÚDE, sede social na Praça Presidente Tancredo Neves, n° 86, Edificio 	U 

Conquista Center, 2° Piso, Sala 32-A e Sala 32-B, Bairro Centro, LEI' 45000-525, 
Vitória da Conquista, Estado da Bahia: 1. Angelita Borges Costa; brasileira, 
solteira, Técnica de Enfermagem, inscrita no CPF sob o n° 007.632.325-05, 
portadora da Cédula de Identidade n° 04.409.452-32 SSP/BA, residente e 
domiciliada na Rua Alrniro Alves Dias, n°16, Bairro Santa Rita, CEP n° 45.150-
000 Encruzilhada - BA; 2. tviariana Maria Andrade Miranda, brasileira, 
solteira, Enfermeira, inscrita no tal-a-,  sob o rr 023.170.385-69, portadora da 

Cédula de Identidade n°  09.732303-62 SSP/BA, residente e domiciliado. na  Rua 
Pastor Vaidorniro, n° 204, Ed. França, Condomínio Mediterrâneo, Bairro 
Candeias, CEP Mi 45.028-742, Vitória da Conquista - BA; 3. José Humberto 
Alves Pereira Sobrinho, brasileiro, solteiro. Técnico de Enfermagem, inscrito 
no CPF sob o ri" 033 284 785-31, portador da Cédula de Identidade n 09.7'73082-
35 SSP/I3A, residente e domiciliado na Rua Maximiniano Matos, n" 22, Bairro 
Alvorada, CEP n°  45.150-000. Encruzilhada - BA; 4. Camila Martins Azevedo, 
brasileira, solteira, Assistente Social, inscrita no CPF sob o n" 043.153.395-47, 
portadora da Cédula de Identidade n° 12.867.649-39 SSP/BA„ residente e 
domiciliada na Rua Amâncio Alves. xr 01, Bairro Baixinha, LEI n°  45.150-000, 
Encruzilhada - BA; 5. Maria Neta Almeida Lima do Carmo, brasileira, solteira, 
Técnica de Enfermagem, inscrita no CPF sob rr 019.561.935-88;:  portadora da 

Cédula de Identidade n" 12649.011 	95 	BA, residente e domiciliado na Rua 

G, 	71, Povoado de Vila Bahia, CEP n°45.150-000, Encruzilhada - BA; 6.4earte 
.• Moreira Cardoso Portela, brasileira, casada, Auxiliar de Enfermagem, inscrita 
no CPF sob o n° 594.571.125-04, portadora da Cédula de Identidade ri" 
03347.656-20 SP/BA, residente e daniciliada na Rua João Miguel Lourenço, ne  

440, Bairro Alto Maron, LEi n" 45.005-080, Vitória da Conquista - BA; 7. 
Marianna Machado Nunes, brasileira, solteira. Técnica de Enfermagem, inscrita 
no Catt- sob o n° 047.766.655-81,- 'portadora da Cédula de Identidade na 
14.330.040-70 5SP/13A, residente e dorriciliada na Rua N. Sr." de Lurdes, n° 13, 
Bairro N. Sr.a  de Lurdes, CEP n* 45.150-000, Encruzilhada - BA; 8. Priscilla 
Martins Azevedo, brasileira, solteira, Nutricionista, inscrita no CPF sob o n° 
043153.385-75, portadora da Cédula de Identidada rr 12.867.650-72 SSP/BA, 
residente e domiciliada na Rua Amâncio Alva n° 01, Bairro Baixinha, CEP n" 
45,150-000, Encruzilhada - BA; 9. Mana Oliveira Guimarães, brasileira, solteira, 
Enfermeira, inscrita no CPF sob o n° 011.511.075-57, portadora da Cédula de 
Identidade ri' 12 607 256-69 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua 16 de 
Julho, n° 62, Bairro Centro, CEP n°  45.770-000, Maiquinique - BA; 10. Sueli 

-Santana David, Brasileira, Solteira, Técnica em Enfermagem, inscrita no CPF 
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Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da COOFEMED - 

Cooperativa de Trabalho da Saúde, inscrita no NIRE sob o n° 29 4 0004034-9, 

e no CNPJ sob o ne 19-322.934/0001-7& realjzaita grp 30 de Março de ...... 	•. 
e a. 	é• • 

e mes eb• 

sob o n° 969.824.705-04, Portadora da Cédula de Identidade n° 
SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Antônio Pereira Primo, n° 02, Bairro 
DC 5- Urandi - BA, CEP 46350-000; 11.•Cristiane Morais de Araújo, Brasileira, 
Solteira, Enfermeira, inscrita no CPF sob o n° 038.368.045-06. Portadora da 
Cédula de Identidade no 1386324132 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua 
Dois de Julho, n° 126, Bairro DC :5, Urandi/BA, CEP 46.350-000; 12. •Naiara 
Calina Cardoso Souza, Brasileira, Solteira, Técnica em Enfermagem, inscrita no 
CPF sob o n° 076.370.695-75 Portadora da Cédula de Identidade n° 16a4230642 
SSP/BA, residente e domiciliada no Povoado Estreito E, n° 1295, Zona 
Rural/Cantinho, Urandi/ BA, CEP 46350-000; 13. Meire Aparecida Rocha, 
Brasileira, Casada, Enfermeira, inscrita no CPF sob o no 015.541.595-63, • 
Portadora da Cédula de Identidade n° 0985492945 SSP/BA, residente e 
domiciliado na Rua Bela Vista, n° 05, Bairro DC 5, Urandi/BA, CFF 46.350-000; 
14.•Edinalva Batista da Silva, Brasileira, Casada, Executora de Serviços Básicos, 
inscrita no CPF sob o n° 010.577.765-05, Portadora da Cédula de Identidade ri° 
0499693663 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua 12 de Outubro, n° 13, 
Bairro Urbis 1, Urandi/BA, CEP 46350-000; 15. • Ana Cristina Neves Silva, 
Brasileira, Casada, Executora de Serviços Básicos, inscrita no CPF sob o n° 
039.895.765-77, Portadora da Cédula de identidade n° 0921892292 SSP/BA, 
residente e domiciliada na Rua Lídio Badaró, n° 120, Bairro DC 5, Urandi/BA, 
CEP 46.350-000- 16. •Lidyara Ingrid Matos Leal Santana, Brasileira, Casada, 
Técnica em Enfermagem, inscrita no CPF sob o n° 088.629.946-2t; Portadora da 
Cédula de Ide.ntidade n° 0985876093 SSP/BA, residente e domiciliado na 
Avenida Montes Caros, n° 607, Bairro Xavier, Urandi/BA, CEP 46.350-000; 17. 

-Jose Carlos Rocha, Brasileiro, Casado, Executor de Serviços de Básicos, inscrito 
no CPF sob o n° 178.460.918-83, Portador da Cédula de Identidade no MG - 
18020371 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Bela Vista, n° 56, Bairro DC 
5, Urandi/BA, CEP 46 350-000; 18fVera Lucia Souza Rodrfgues, Brasileira, 
Caçada, Executora de Serviços Básicos, inscrita no CPF sob o n° 172378.538-56. 
Portadora da Cédula de Identidade n° 1674948727 SSP/BA, residente e 
domiciliada na Rua Áurea, n°32, Bairro DC 5, Urandi/BA, CFP 46.350-000; 19. 
Maria da Soledade Batida dos Santos, Brasileira, Casada, Executora de 
Serviços Básicos, inscrita no CPF sob o n° 015.160365-06. Portadora da Cédula 
de Identidade n° 0867851686 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua São José, 
n° 9995, Bairro Bela Vista, Urandi/BA, CEP 46.350-000; 20.•Elcme Jardeliana 
Ataide Santos, Brasileira, Casada, Executora de Serviços Básicos, inscrita no 
(-VI,  sob o n° 049.420.325-04, Portadora da Cédula de Identidade n° 1471124193 
SSP/BA, residente e dorniciliada na Rua 12 de Outubro, n° 165, Bairro DC 5, 
Urandi/ BA, CEP 46350-000; 21.. Manoel Ferreira de Santana, Braalleiro, 
Casado, Executor de Serviços básicos, inscrito no Cl'? sob o n° 341.857.475-00, 
Portador da Cédula de Identidade n° 18533534 SSP/ BA, residente e domiciliado 
na Fazenda Covas de Mandioca, S/N, Bairro Ilibis 1, Urandi/BA, CEP 46.350- 
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Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da COOFEMED 

Cooperativa de Trabalho da Saúde, inscrita no NIRE sob o n° 29 4 0 p04334 9 
Proc. N° 

e no CNF7 sob o n° 19.322.934/000118:  rfaljzaein.30 de Março de 2 7. 
: 	: 	e° • • • • • • 	: 

000 22:João Neto Fagundes, Brasileiro, Casado, Executor de Serviços Básicos, 
inscrito no CPF sob o no 000.996.036-83, Portador da Cédula de Identidade n° 
2048273963, residente e domiciliado na Avenida Montes Caros, n° 95, Bairro 
Xavier, Urandi/BA, CEP 46.350-000; 23. 'Francisco de Assis Santana Silva, 
Brasileiro, Solteiro, Executor de Serviços Básicos, inscrito no CPF sob o n° 
317.883.945-34, Portador da Cédula de Identidade n° 222164207 SSP/SP, 
residente e domiciliado na Rua Saudade, no 23, Próximo ao Estádio Municipal 
Xavier, Bairro Centro, Urandi/BA, CEP 46.350-000; 24.•Rouchelle Pereira da 
Silva Souza, Brasileira, Casada, Enfermeira, inscrita no CPF sob o n°  
336.292.098-58; Portadora da Cédula de Identidade n° 360006437 SSP/SP, 
residente e domiciliado. na  Rua 2 de Julho, S/N, Bairro DC 5, Urandi/BA, CEP 
46.350-000; 25-'Jair da Cruz Brito, Brasileiro, Divorciado, Técnico de Radiologia, 
inscrito no CF},  sob o no 002.727 405-36, Portador da Cédula de Identidade n° 
543123972 SSP/SP residente e domiciliado na Avenida Germano Caetano de 
Souza, n° 10, Bairro Oliveira, Urandi/ BA, CEP 46.350-000; 26. Maria Estelina 
Santos Silva Nascimento, Brasileira, Casada, Executora de Serviços Básicos, 
inscrita no CPF sob o n° 024.552.235-23, Portadora da Cédula de Identidade n° 
1210290502 SSP/BA, residente e dorniciliada no Loteamento Oliveira, n°21, Rua 
Projetada C, Bairro Oliveira, Urandi/BA, CEP 46.350-000; 27. -Priscila Silva 
Santana Carvalho, Brasileira, Casada, Executora de Serviços Básicos inscrita no 
CPF sob o n° 036.334.225-79, Portadora da Cédula de Identidade n° 15965053 
SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Bela Vista, n° 80, Bairro Urbis 
Urandi/BA, CEP 46.350-000; 28.-Eliana Carvalho Munia Pimentel, Brasileira, 
Casada, Executora de Serviços Básicos, inscrita no CPF sob o n° 016.588.435-50, 
Portadora da Cédula de Identidade n° 0985788470 	P/BA, residente e 
domiciliada na Avenida Montes riti 322-A, Bairro Xavier, Urandi/BA, (-FP 
46.350-000; 29.- Regiane Dias Souza Ribeiro, Brasileira, Casada. Executora de 
Serviços Básicos, inscrita no CPF sób o it 058.015.485-80. Portadora da Cédula 
de Identidade n° 1434081435 	P/BA, residente e domiciliadas na Rua E, n° 10, 
Bairro Vermelho, Urandi/BA, CEP 46.350-000; 30.•Cleide Santos Magalhães, 
Brasileira, Casada, Técnica em Enfermagem, inscrita no CPF sob o no 
004.468.095-35, Portadora da Cédula de Identidade ri° 0514126065 SSP/BA, 
residente e domiciliaria no Povoado Salinas, n° 99990, Bairro Centro, 
Urandi/BA, CEP 46350-000; 31:Lorena 'omine Gangussu Baleeiro, Brasileira, 
Casada, Enfermeira, inscrita no CPF sob o n° 010.695.235-85. Portadora da 
Cédula de Identidade n° 0976184389 SSP/BA residente e domiciliado. na  Rua 
José Novato, rt° 72, Bairro Centro, Urandi/BA, Lu? 46.350-000; 32.•Pedro Roger 
Rodrigues de Souza, Brasileiro, Casado, Enfermeiro, inscrito no CPF sob o na 
014160.685-11, Portador da Cédula de Identidade n" 0985803614 SSP/BA, 
residente e domiciliado na Rua 2 de Julho, S/N, Bairro DC 5, Urandi/BA, CEP 
46350-000; 33.•André Mauricio Gomes, brasileiro, casado Enfermeiro, inscrito 
no CPF sob o n° 041297.456-89, Portador da Cédula de Identidade n° 7721730 

Certifico a Registro sob o nr 97657992 em 27/04/2017 
Protocoto 170213730 de 20/04/2017 
Nome da empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE NIRE 29400040349 
Este documento pode ser verificado em hitp://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 193945626660435 
Este cópia fel autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 

JUCES 



Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da COOFEMED - 

Cooperativa de Trabalho da Saúde, inscrita ato MIRE sobe n° 29 4 00ectirL---1 

e no CNP) sob o n° 19.322.934/0013148: reinada ent 30 de Março de • . 	 til. 93\ 

SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Projetada B, n°280, Bairro Xavier, 
Urandi/BA; 34. 'André Ribeiro Silva, brasileiro, solteiro, motorista, inscrito no 
CPF sob o n° 016.251.46540, portador da Cédula de Identidade n° 09.855.966

43  

SSP/BA, residente e domiciliado na Rua 12 de Outubro, ri" 21, Bairro DC 
CEP: 46350-000, Urandi - BA; 35. José Humberto Carvalho Rocha brasileiro, 
casado, Médico, inscrito no CPF sob o n° 785.617.957-00; portador da Cédula de 
Identidade n° 08.420.824-8 SSP/Ra, residente e domiciliado na Rua JOvino 

Alves, n° 30, Bairro DC 5, 	
: 46350-000, Brandi - BA; 36. Taislane Silva 

Bento, brasileira, solteira, Auxiliar de Serviços Gerais, inscrita no CPF sob o n° 
067.066.595-92, portadora da Cédula de Identidade n° 57.264.2924 SSP/BA, 
residente e ciorniciliada na Rua 12 de Outubro, a' 06, Bairro DC 5, CPP: 46350-
000, Urandi - BA; 37. Rhizia Thamyris Leal Luz Lelis brasileira, solteira, 
Enfermeira, inscrito no CPF sob o n° 016.599.645-55, portadora da Cédula de 
Identidade if 09.858.173-21 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Guedes 
Lima, n° 12, Bairro DC 5, CEP: 46350-000, Urandi - BA; 38. Lucas Rodrigues 
Soares, brasileiro, solteiro, Técnico de Radiologia, inscrito no CPF sob o ri

°  

043.086.285-71
, portador da Cédula de Identidade n° 1579941559 SSP/BA, 

residente e domiciliado na Rua Fazenda Cabeceira, n° 320 Kit, Bairro Faz. 
Cajueiro, (ti: 46350-000, 'handl - BA; 39. Ximena Morais Almeida, brasileira, 
casada- Farmacêutica, inscrita no CPF sob o n° 026186.695-84, portadora da 

Cédula de Identidade n° 8542957 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua 
Marcos Antônio de Morais, n° 12, Bairro Xavier, CEP: 46350-000, Urandi - BA; 

40. Silvina Oliveira Gomes, brasileira, solteira, Técnica de Enfermagem, 
inscrita no CPF sob o n° 066.289.095Z3, portadora da Cédula de Identidade n° 
165417949 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua João Bispo, n° 9992, Bairro 

DC 5, CEP: 46350-000, Urandi - BA; 41. João 1VIario Santos Abdon, brasileiro, 

casado, Motorista, inscrito no CPF sob o n° 975.388.765-53, portador da Cédula 

de Identidade n° 01346909930  SSP/BA, residente e domiciliado na Rua E, n° 14, 

Bairro Vermelho, CEP: 46350-000, Urandi - BA; 42. Roberto Carlos Gomes, 
brasileiro, casado, Médico, inscrito no CPF sob o n° 573.262.906-87; portador da 

Cédula de Identidade n° M-4470472 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua 

Salvador, n° 831, Jardim Palmeiras, CEP: 39402-211, Montes Claros - MG; 43. 
Thuanny Moreira Silva, brasileira, solteira, enfermeira, inscrita no CPF soba n° 
048345.905-42,. portadora da Cédula de Identidade n° 1364697793 SSP/BA, 
residente e domiciliada na Rua Lourival Cairo, n° 84, Bairro Recreio, Vitória da 
Conquista/BA, 45.020-560; 44. • Diana Costa Moreira, brasileira, solteira, 
Enfermeira, inscrita no CEP sob o n° 008.179.865-29, portadora da Cédula de 

Identidade n°11.329.115-91  SSP/BA, residente e domiciliada na Rua E, Quadra 
C. Casa 13, Morada Bem Querer, Bairro Candeias, CEP n°45.029-000, Vitória da 
Conquista - BA; 45...Jamille Santos Almeida Tortoreli, brasileira, casada, 
enfermeira, inscrita no CPF sob o n° 025.696.915-93, portadora da Cédula de 
Identidade n° 11.506.680-24 SSP-BA, residente e domiciliada na Rua Jose 

\de0P1/51v5147 •Re 
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Antônio Palas, n°  05, Bairro Centro, CEP 45.150-000, Encruzilhada — BA; 46. 
Bruna Lima Mato Sena, brasileira, casada. Enfermeira, inscrita no CPF sob o na  

022.081.765-02sportadora da Cédula de Identidade n° 09.877.514-68 4P/BA, 
residente e domiciliada na Rua General Cordeiro de Fatias, ri° 742 - A, Bom 
Jestts/Guanambi, CEP: 46.430-000, Cuanambi -BA; 47. Sirley Guedes Lima, 
brasileira, solteira. Técnica de Enfermagem inscrito no ClPF sob o n° 
056.027.675-337-portad0ra da Cédula de Identidade n° 16.544.968-39 sSP/ BA, 
residente e domiciliada na Fazenda São João, Estrada Mia a José Honório, 
46438-000, ruiu.-BA; 48. Adagilza Santana da Silva, brasileira, solteira, Auxiliar 
de Serviços Gerais, inscrito' no CPF sob o n°032761.455-09, portadora da Cédula 
de Identidade n°09.426513-59 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Maria 
Bonita, n° 53, Barragem, CEP: 46438-000, luiu-BA; 49. EMuza Pereira de Cates, 
brasileira, solteira, Auxiliar de Serviços Gerais, inscrita no CPF sob o n° 
006.864.475-11, portadora da Cédula de Identidade n° 07.868.295-91 SSP/BA, 
residente e domiciliada na Rua do Campo, n* 04, Bairro Centro-Pindorarna, 
CEP: 46438-000, luiu-BA: 50. hiena Alves de Souza, brasileira, solteira, Técnica 
de Enfermagem, inscrita no CPF sob o n° 024.941.795-21, portadora da Cédula 
de Identidade n° 09.429.729-02 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Caile, 
ri° M, Bairro Centro-Pindorama, CEP: 46438-000, luiu-BA; 51. Littdinalva 
Santana de Souza, brasileira, solteira, Técnica de Enfermagem, inscrita no Lfl 

sob o n° 366.968.608-86, portadora da Cédula de Identidade n° 58_471.553-5  

SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Po Pindorama, n° 07, Bairro Rural-
Pindorama, Chi!: 46438-000, luiu-BA; 52. Marley Francielle Nogueira da Silva 
Souza, brasileira, casada, Nutricionista, inscrita no CPF sob o n° 050.275115-02, 
portadora da Cédula de Identidade n° 09.875.900-06 SSP/BA, residente e 
domiciliada na Travessa Matilde B. Magalhães, n° 13, Bairro Centro, CEP: 
46438-000, Miu-BA; 53. Geisse Kelly Dias de Souza, brasileira, solteira, 

Psicóloga, inscrita no CPF sob o n° 057.721.215-02, portadora da Cédula de 

Identidade n° 12124.447-44 SSP/i3A, residente e domiciliadas na Travessa 
Godson Caires, ner 13, Bairro Planaltina, CEP: 46138-000, luiu-BA; 54. Gleicia 
Bittencourt Oliveira, brasileira, casada, Enfermeira, inscrita no CPF sob o n° 

007.891.37549, portadora da Cédula de Identidade rt° 09.429_911-09 SSP/BA, 
residente e domiciliada na Rua A, n° 07, Bairro Centro, (PP: 46438-DOO, luiu-
BA; 55. Mansa Moreira Santana, brasileira, solteira, Fisioterapeuta, inscrita no 
CPF sob o n° 011735.585-89; portadora da Cédula de Identidade ré' 10.141.597-
41 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Chile, n° 08, Bairro Centro-
Pindorama, CEP: 46438-000, Iuiu-BA; 56. Tais Mirele Souza Guedes Santana, 
brasileira, casada, Técnica ern Enfermagem, inscrita no CPF sob o n° 
05.3.358.08543, portadora da Cédula de Identidade n° 14.734.405-05  SSP/BA, 

residente e domiciliada na Rua Tiradentes, n" 22 B, Bairro Centro-Pindorama
,  

rEP: 46438-000, luit-BA; 57. Thainá Milene Cotrim Lima, brasileira, solteira, 
Odontúloga, inscrita no CPF sob o re 032.930.875-07, portadora da Cédula de 

* 
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Identidade n° 13.046.21044  SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Beira Rio, 
n° 11, Bairro Centro-Malhada, CEP: 46440-000, Malhada -BA; 58. Elaine Elizeu 
Cargueira, brasileira, solteira, Técnica de Enfermagem inscrita no CTF sob o re 
043.249326-38, portadora da Cédula de Identidade n° MG9326672 SSP/MG, 
residente e domiciliada na Rua Capitão João Felisberto, n° 256, Bairro Bana, 
CEP n° 36.880-000, Muriaé - MG; 59. Viviane da Silva Rodrigues, brasileira, 
tacada, fisioterapeuta, inscrita no CPF sob o n° 014.284.905-74, portadora 

da 

Cédula de Identidade n° 0887694535 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua 
Robson L. Ferreira, n° 56, Bairro Ce:ntro, CEP 46438-000, mulo - BA; 60:Roseane 
Rodrigues Amado, brasileira, solteira, executora de serviços básicos, inscrita no 
CEE sob o n° 864.242.805-88 portadora da Cédula de Identidade n° 1345488

4  16 

SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Nova, n° 16, Bairro Centro, CEP 46438- 

0001 
 Ittiu/BA; em observância às determinações do Estatuto Social da 

cooperativa. A comunicação realizou-se através de comunicação por escrito a 
todos os cooperados, através de circulares e do Edital de Convocação, sendo 
entregue uma cópia do Edital a todos, no dia 20 (vinte) de Março deste corrente 
ano, nos quais os mesmos assinaram e dataram o dia em que foram 
cientificados, conforme artigo 35 e parágrafos do Estatuto Social. A Assembleia 
Geral Ordinária (AGO) e Extraordinária (AGE) teve início às 15:00 horas, em 
última convocação, com presença de 60 (sessenta) cooperados, conforme as 
assinaturas constantes na lista de presença da Ata. Nesta oportunidade, a 
Presidente em exercício da COOFEMED, Senhora Angelita Borges Costa - 
também Diretora Técnica-Opecaciónal e Diretora Administrativa Financeira, 
tendo acumulado as funções por força do pedido de afastamento da Senhora 
Karina Silva Santos, e da senhora Marianna Machado Nunes, dos cargos de 
Presidente e Diretora Administrativa Financeira, respectivamente, conforme 
dispõe o artigo 48, 91° do Estatuto Social - assumindo a presidência da 
Assembleia, agradeceu a presença de todos os presentes e convidou para 
compor a mesa os membros do Conselho de Administração e os membros do 
Conselho Fiscal, para auxiliarem nesta Assembleia, bem como foi escolhida a 

mim, Priscilla Martins Azevedo como Secretária 
"ad hoc". Dando continuidade, 

a Presidente solicitou a mim, Secretária, que fizesse a leitura do Edital de 

Convocação, o qual vai transcrito nesta Ata: "EDITAL DE 
CONVOCAçÃo DE 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. A presidente em 
exercício da COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE CNPJ 
n° 19322.9.34/9001-78, N1RE sob n° 29400040349, com sede na cidade de 

Vitória da 

Conquista. Estado da Bahia, sito na Praça Presidente Minerado Neves, n° 86, Edificio 

Conquista Cante?, 2° Piso, Sala 32-A e Sala 32-a Bairro Centro, CEP 45000-525, no 

uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos as seus cooperados, que nesta data 
são 311 (trezentos e onze), para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária, que se realizará na Rua Anna, 5/N, Bairro 
DC5, !flanai - Bahia, CEP 

46.350-000, em 30 (trinta) de Março de 2017, obedecendo 
aos segitinteS horários e 
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quorum" para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o 
Estatuto Social: 1) Em Primeira convocação às 13:00 horas com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos associados; 2) Em Segunda convocação às 14:00 horas com a presença da 

metade mais um do número de associados: 3) Em Terceira e última convocação às 15:00 

horas com a presença mínima 50 (cinquenta) sócios; para deliberarem sobre a seguinte 

Ordem do Dia para a AGO: 1) Prestação de Contas do Exercício de 2016, 

compreendendo: a) relatório da gestão do Conselho de Administração; b) 
balanço patrimonial; c) demonstrativo do resultado; ri) parecer do Conselho 
Fiscal; e) Demonstrativos da avaliação da eficiência ecominiicofinanceira e 

social; 2) Destinação das sobras ou rateio das perdas; 3) Eleição e Posse do 
novo Presidente e do novo Diretor Administrativo Financeiro do Conselho de 
Administração para condução do mandato do Conselho de Administração; 4) 

Eleição e Posse do novo Conselho Fiscal; 5) FURO° do valor dos honorários do 

Conselho de Administração e da Cédula de Presença do Conselho Fiscal peto 
comparecimento nas reuniões; 6) Retribuição pecuniária do Cooperado 
Coordenador,. 7) Alteração do Capital Social da COOFEMED. Em seguida será 
deliberado sobre a seguinte Ordem dá Dia para a AGE: 1) Reforma do Estatuto 
Social da COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE. Vitória 

da Conquista/BA, 20 
de Março de 2017. Angelita Borges Costa - Presidente em 

exercício." 
A presidente em exercício esclareceu que esta Assembleia Geral 

Ordinária e Extraordinária foi convocada paca ter ensejo no endereço "Rua 

Áurea, S/ N, Bairro DC 5, TJrandi - Bahia, CEP 46.350-000", endereço diverso do 
qual é a sede da COOFEIvIED, levando em consideração que a COOFEIvIED 
possui muitos cooperados residentes e/ou prestando serviço nesta 
municipalidade (Lhandi/BA) e em município vizinho (lutu/13A), viabilizando, 
assim, a participação dos mesmos na Assembleia, e dessa forma, facilitando que 
sejam mais ativos nos assuntos concernentes a esta Cooperativa, portanto, de 

interesse de todos. Dando continuidade, 
 a Presidente em exercício solicitou a 

leitura do Item "1" do Edital de Convocação para a Assembleia Geral 
Ordinária: 1) Prestação de Contas do Exercício de 2016, compreendendo o 
Relatório da Gestão do Conselho de Administração, o Balanço Patrimonial, o 
Demonstrativo do Resultado, o Parecer do Conselho Fiscal, e, por fim, os 

Demonstrativos da Avaliação da Eficiência Económico 
-Financeira e Social. A 

Presidente solicitou a leitura do Relatório do Conselho de Adininistração 
juntamente com a apresentação do Balanço Patrimonial referente ao Exercício 
de 2016, e da demonstração das sobras apuradas no exercício encerrado ern 31 
(trinta e um) de Dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis), que na ocasião foi de 
R$ 30.195,57 (trinta mil, cento e noventa e cinco reais e cinqüenta e sete 
centavos). Ato subsequente, a senhora Mariarta Maria Andrade Miranda, 
Conselheira Fiscal, apresentou o Parecer do Conselho Fiscal, que em seu 
relatório opinava favoravelmente pela aprovação das Contas apresentadas. Na 
sequência, foi dito que em relação aos demonstrativos da avaliação da eficiência 
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econômico-financeira e social, no Exercício de 2016 a COOFEMED firmou mais 
contratos relativos aos serviços que oferece, tendo como tomadores os 
Municípios de Palmas de Monte Alto/BA, Urandi/BA e Belo Campo/BA

,  

apresentados na ocasião, de maneira que, em análise conjunta com o Balanço 
Patrimonial do Exercício de 2016, é visível uma ascendência da eficiência 
económico-financeira e social da Cooperativa, oportunizando aos seus 
Cooperados uma melhora na qualidade de vida de cada uru. Ademais, o 
planejamento para o Exercício de 2017 contempla a adoção das medidas que se 
fizerem necessárias ao alcance de novos contratos para a prestação de serviços, 
sendo essas desde a rnantença da documentação da Cooperativa em dia até a 
efetivação de estudos para que sejam realizadas reuniões com os Cooperados e 
com os Tomadores de Serviços com o menor dispêndio financeiro, buscando 
aumentar a qualidade dos serviços oferecidos. Dando continuidade, a 
Presidente solicitou que a AssembLeia escolhesse um representante para 
conduzir os trabalhos de votação deste item, tendo em vista que os ocupantes 
da mesa estavam legalmente impedidos para tal atribuição, e por isso 
deixaram-na imediatamente, contudo, permaneceram no recinto à disposição 
da Assembleia para os esclarecimentos que porventura fossem solicitados Foi 
escolhida pela maioria a cooperada Camila Martins Azevedo, para conduzir 
provisoriamente a Assembleia, e a mesma escolheu a senhora Thuanny Moreira 

Silva, corno Secretária "ad 'toe" para ao-cilia-1a na coordenação dos debates e na 

votação da matéria. Logo após, as contas foram submetidas à votação, sendo 
que a Assembleia votou pela aprovação, por unanimidade A Presidente, 
reassumindo o comando da Assembleia, solicitou a mim, Secretária, que fizesse 
a leitura do próximo item da Ordem do Dia desta AGO. Item 

112" Destínação 

das sobras ou rateio das perdas, sendo que neste momento foi decidido por 
unanimidade que as sobras apuradas seriam incorporadas ao Capital Social da 
COOFEIVIED sendo assim, ficou decidido de forma unânime pelos cooperados 
presentes que. R$ 36.195,57 (trinta mil, cento e noventa e cinco reais, e cinqftenta 
e sete centavos), sobras apuradas no Exercício de 2016, serão incorporadas ao 
Capital Social da COOFEMED - Cooperativa de Trabalho da Saúde, uma vez 
que já foram efetivadas as destinações para os Fundos Legais na proporção de 
10% para a Reserva Legal (antigo Fundo de Reserva) e 5% para o FATES. 
Passou-se então a discussão do item "3" da Ordem do Dia da AGO, Itera "3", 
Eleição e Posse do novo Presidente e do novo 

Diretor Administrativo 

Financeiro do Conselho de Administração para conclusão do mandato do 
Conselho de Administração. Pela Presidente em exercício foi dito que a 
Presidente, Karina Silva Santos, e a Diretora Administrativa 

FillaTICeira, 

Marianna Machado Nunes, pot motivos de ordem pessoal, pediram 
afastamento dos seus respectivos cargos do Conselho de Administração. Da 
mesma forma, foi informado que os Cooperados também foram devidamente 
comunicados com antecedência da referida eleição para os cargos do Conselho 

tieztstoar, 
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de Administração e que os Diretores eleitos apenas concluirão os mandatos da 
Presidente e da Diretora Administrativa Financeira anteriores uma vez que não 
implicará em novos mandatos. O mandato do atual Conselho de Administração 
se encerra em 16 (dezesseis) de setembro de 2017 (dois mil e dezessete). A 
Presidente em exercício suspendeu os trabalhos para iniciar o processo eleitoral. 
Para concorrer ao cargo de Presidente apenas a Cooperada Jamille Santos 
Almeida Tortareli, brasileira, casada, enfermeira, inscrita no CPF sob o 
025.696.915-93, portadora da Cédula de Identidade n° 11.506.680-24 SSP-BA, 
residente e domiciliada na Rua Jose Antônio Peles, n° 05, Bairro Centro, (

-FF  

45.150-000, Encruzilhada — BA, se candidatou. Para concorrer ao cargo de 
Diretor Administrativo Financeiro somente o Cooperado José Humberto Alves 
Pereira Sobrinho, brasileiro, solteiro. Técnico de Enfermagem, inscrito no CPF 
sob o n° 033284.785-31, portador da Cédula de Identidade n° 09.773082-

35  

SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Maximiniano Matos, n° 22, Bairro 

Alvorada, CEP n° 45150-000, Encruzill-
tada - BA, se candidatou. Colocado em 

votação, a Senhora Jantille Santos Almeida Tortoreli, foi eleita por 
unanimidade pelos Associados presentes para o cargo de Presidente, e o senhor 
José Humberto Alves Pereira Sobrinho, também por unanimidade, foi eleito 
pelos associados presentes para assumir o cargo de Diretor Administrativo 
Financeiro. Todos os participantes desta Assembleia ouviram que os 
Associados recém-eleitos, de viva voz, declararam sob as penas da lei que não 
se encontram inelegíveis, nem impedidos por lei, ou condenados a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentax, prevaricação, suborno, concussão, peculato ou contra a economia 
popular, a fé pública ou a propriedade. Declararam que não existem entre eles e 
os demais Diretores e Conselheiros Fiscais laços de parentesco ate 2° grau, em 
linha reta ou colateral, nem exercem cumulativamente cargos nos órgãos de 
administração e de fiscalização, em conformidade com o disposto nos Artigos 
51 e 56, § 2° da Lei 5.764/71. Desta forma o Conselh de Adrnirdi acão da 
COOFEMED • assa a ser o os to or antille Santos Almeida Tortoreli 
Presidente osé Humberto Alves Pereira obrinho - Diretor Admutistrativo 

Financeiro e Art elite Bo 	
Costa - Diretora Técni - • .eracional. A 

Presidente recém-eleita assumiu a direção da Assembleia Dando continuidade, 
passou-se para o Item "4" da Ordem do Dia para a AGO: Eleição e Posse do 
novo Conselho Fiscal. Assim como na eleição anterior, os Cooperados foram 
previamente comunicados da eleição para os cargos do Conselho Fiscal A 
Presidente suspendeu os trabalhos para iniciar o processo eleitoral. Para 
concorrer aos cargos do Conselho Fiscal foi apresentada urna chapa única, 
composta pelos seguintes cooperados: Membros Efetivos: Mana Oliveira 
GuWarães, brasileira, solteira, Enfermeira, inscrita no CPF sob o n° O11511.075
57,Portadora da Cédula de Identidade n° 12 607 256-69 SSP/BA, residente e 
domiciliada na Rua 16 de Julho, if 62, Bairro Centro, CEP n° 45.770-00

0, 
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Maiquinique - 3k jeane Moreira Cardoso Portela, brasileira, casada, Auxiliar 

de Enfermagem, inscrita no CPF sob o n° 594.571.125-04l portadora da Cédula 

de Identidade n° 03.147.656-20 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua João 
Miguel Lourenço, n° 440, Bairro Alto Maron, CEP n° 45.005-080, Vitória da 
Conquista - BA; Diana Costa Moreira, brasileira, solteira, Enfermeira, inscrita 
no CPF sob o n" 008.179.865-29; portadora da Cédula de Identidade re 
11329.115-91 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua E, Quadra G, Casa 13, 
Morada Bem Querer, Bairro Candeias, CM n°45.029-000, Vitória da Conquista - 
BA; Membros Suplentes: r Maria Neta Almeida Lima, brasEeira, solteira, 
Técnica de Enfermagem, inscrita no CPF sob n° 019.561.935-88, portadora da 

Cédula de Identidade n° 12.649.044-95  SSP/BA, residente e domiciliada na Rua 

G, n° 71, Povoado de Vila Bahia, CEP n° 45.150-000, Encruzilhada - BA; 2' - 
Camila Martins Azevedo, brasileira, solteira, Assistente Social, inscrita no CPT 
sob o n° 043.153.39547, portadora da Cédula de Identidade n° 12.867.64

9-39  

SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Amâncio Alves, n°01. Bairro Baixinha, 

CEP n° 
 45.150-000, Encruzilhada - BA; 3" - Thuanny Moreira Silva, brasileira, 

solteira, enfermeira, inscrita no CPF sob o n° 048.345.905-42, portadora da 
Cédula de Identidade n° 1364697793 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua 
Lourival Cairo, n° 84, Bairro Recreio, Vitória da Conquista/BA, 45.020-560. 
Colocado em votação, os mesmos foram eleitos por unanimidade pelos 
associados presentes, para um mandato de 01 (um) ano, tendo inicio nesta data. 
Todos os participantes desta Assembleia ouviram que os associados recém-
eleitos, de viva voz, declararam sob as penas da lei que não se encontravam 
inelegíveis, nem impedidos por lei, ou condenados a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falitnenizr, 
prevaricação, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popram, a fé 
pública ou a propriedade. Declararam que no existiam entre eles laços de 
parentesco até 2° grau, em linha reta ou colateral, da mesma forma não existia 
parentesco até o 2° grau com os membros do Conselho de Administração, nem 
exercem cumulativamente cargos nos órgãos deadrriin

' istração e de fiscalização, 

em conformidade com o que dispõe os Artigos 51 e 56, 55 1° e 2c da Lei 
5.764/71. A Presidente parabenizou aos novos Conselheiros eleitos. Em 
seguida, foi dado continuidade à Ordem do Dia, passando-se à análise do Item 
"5": Fixação do valor dos honorários do Conselho de Administração e da 
Cédula de Presença do Conselho Fiscal pelo comparecimento nas reuniões. 
Neste momento, a Presidente solicitou que a Senhora 1Vlariana Maria Andrade 
Miranda presidisse os trabalhos relativos à discussão desse Item da ordem do 
dia, sendo que os membros legalmente impedidos não participaram desta 
votação. Durante a apmciação deste item, foi pontuado que, visando estimular 
os membros do Conselho de Adrninistração e do Conselho Fiscal a terem 
dedicação e bom desempenho quando do exercício das funções inerentes aos 
respectivos cargas, é imperiosa a fixação de valores de honorários para os 
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membros do Conselho de Administração e de Cédula de Presença para os 
Conselheiros Fiscais. Assiro, foram apresentados os valores já discutidos 
previamente, inclusive na Reunião do Conselho Fiscal: Presidente R$ 937,00 
(novecentos e trinta e sete reais); Diretor Administrativo Financeiro: R$ 937,00 
(novecentos e trinta e sete reais); Diretor Técnico-Operacional: R$ 937,00 
(novecentos e trinta e sete reais), e, por fim, o valor da Cédula de Presença para 
cada membro do Conselho Fiscal: R$ R$ 937,00 (novecentos e finta e sete reais). 
Aberta a votação, todos os cooperados presentes aprovaram a fixação dos 
referidos valores e assim ficou determinado. Ato contínuo, passou-se 
discussão do Rem "6" para a AGO: Retribuição pecuniária do Cooperado 
Coordenador. Pela Presidente foi exposto que, conforme determina a Lei n° 
/2.690/12, artigo 7°, §6°, as atividades da cooperativa quando prestadas fora do 
seu estabelecimento, deverão ser submetidas a uma coordenação. Da mesma 
forma prevê o Estatuto Social vigente da COOFEMED. Sendo assim, com o 
intuito de prestigiar o trabalho desse Cooperado Coordenador, é salutar 
estabelecer uma retribuição pecuniária para o mesmo. Nesse momento foi 
apresentada a sugestão do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, 
formulada em uma reunião anterior a esta Assembleia, no que tange à 
retribuição pecunitia: R$ 300,00 Itrezentos reais) para o Coordenador que 
atuar em localidade c m até 100 (cem) Cooperados alocados na prestação de 
serviço para terceiros; R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o Coordenador que 
atuar em localidade com mais de 100 (cem) cooperados, até 200 (duzentos) 
cooperados atuantes na prestação de serviço para terceiros; ÉS 500,00 
(quinhentos reais) para o Coordenador que atuar em localidade com mais de 
200 (duzentos) cooperados atuantes na prestação de serviço para terceiros. 
Posto em votação, todos os cooperados presentes aprovaram a retribuição 
pecuniária do Cooperado Coordenador. Finalmente, passou-se à discussão do 
último item da Ordem do Dia para a AGO, Item '7': Alteração do Capital 
Social da COOFEMED. Neste momento foi pontuado que, na Asssembleia 
Geral Ordinária realizada era 21 de Março de 2016, foi aprovado que as sobras 
do Exercicio de 2015 (R$ 542.560,89) fossem incorporadas ao Capital Social. 
Entretanto, no Estatuto Social da COOFEMED a mencionada alteração não foi 
feita, razão pela qual também se faz necessário realizar essa correção. Sendo 
assim, deve ser registrado no Estatuto Social da COOFEMED o novo Capital 
Social, que deixou de ser RS 315.000,00 (trezentos e quinze mil), e nesse 
momento passa a ser R$ 887.756,46 (oitocentos e oitenta e sete mil, setecentos e 
cinqüenta e seis reais, e quarenta e seis centavos), resultado da soma das 
sobras do Exercício de 2015 (R$ 84.560,89) e das sobras do Exercício de 2016 
(R$ 30.195,57) - ambas com aprovação para incorporarem o Capital Social da 
COOFEMED. Todos os cooperados presentes aprovaram a alteração. Finalizada 
a pauta para a Assembleia Geral Ordinária, iniciou-se a análise da Ordem do 
Dia para a Assembleia Geral Extraordinária: Item "I" - Reforma do Estatuto 

~amem6 
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Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da COOFEMED - 

Cooperativa de Trabalho da Saúde, inscrita no N14E sob o n° 29 4 0004034-9, 

e no CNIrj sob o n° 19.322.934/0001:-7p,2 n4e,em,30  de Março de 2017[NC, 	 

te  .. O e f: 
e•
iL 	 I 	  
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Social da COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE. Aos 
associados foi exposta a necessidade de uma reforma do Estatuto Social, até 
mesmo para que o mesmo abarque as mudanças aprovadas nesta Assembleia, 

inclusive a mudança do capital social, e para que pequenas correções sejam 

feitas. Postas em votação, todas as alterações propostas foram aprovadas 
por 

unanimidade. Após a análise da Ordem dia para a AGE foi distribuída urna 
cópia do novo Estatuto Social a todos os Cooperados presentes e iniciada a sua 
leitura pela Secretária da Assembleia, artigo por artigo, e, quando necessário, os 
Diretores apresentavam as devidas explicações. Não havendo nenhuma 
sugestão de mudança, todos os presentes aptos a votar aprovaram por 
unanimidade a nova redação do Estatuto Social. O Estatuto Social reformado e 
aprovado neste ato encontra-se anexo, e é parte integrante desta Ata. Nada mais 
havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos os cooperados e 

deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Depois de 

acabada, a Ata foi lida e assinada por mim, Secretária 
da Assembleia,  pela Presidente 

da Assembleia, pelo Diretor Administrativo 
Financeiro, pela Diretora Técnica- 

Operacional bem como pelos demais cooperados que desejarem assinar. E eu, 

Priscilla Martins Azevedo, Secretária desta Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, lavrei a presente Ata, e CERTIFICO que esta é 

a cópia fiel da 

Ata transcrita do Livro de Atas de Assembleias Gerais desta Cooperativa. 

Urandi - Bahia. 30 de Março de 2017. 
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REFORMA ESTATUTÁRIA AfteCtrADA ZELIMASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 201Z 

COOFEIVIED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA 5AÚ01 

ESTATUTO SOCIAL 

CAPITULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, ÁREA DE AÇÃO, DURAÇÃO E ANO 
SOCIAL 

Art. 1° - A COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE, com 
nome de fantasia COOFENLED, sociedade cooperativa, sem fins lucrativos, 
constituída no dia 16 de setembro de 2013, em conformidade com a Lá n

°  

5.764/71, atualizada pela lei 12.690/12, é regida por este Estatuto, pelos valores 
e princípios do Cooperativismo e pelas disposições legais vigentes, tendo: 

1- Sede e administração no município de Vitória da Conquista, no Estado da Bebia, 
na Praça Presidente Tancredo Neves, n" 86, Edifício Conquista Center, 2° Piso, Sala 

32-A e Sala 32-13, Bairro Cen o CEP: 45.000-525; 
II - Foro Jurídico na Comarca de Vitória da Conquista, Estado da Bahia; 
11 - Área de ação para efeito de admissão de cooperados e prestação de serviços, 
abrangendo todo território nacional, podendo inclusive podendo inclusive 
concorrer a processos licitatórios e abrir filiais; 
III - Prazo de duração indeterminado; 
IV - Ano social compreendido no período de 1° de Janeiro a 31 de Dezembro de 
cada ano, quando no seu término deverá ser procedido o balanço geral anual 

CAPÍTULO Il 

DO 013)tsiO SOCIAL E SEUS OBJETIVOS 

Art. 20 - A Cooperativa de Trabalho COOFEMED - COOPERATIVA DE 
TRABALHO DA SAÚDE, com base na colaboração reciproca a que se obrigam 

seus cooperados, tem por objeto social: 
- Atividades de apoio à gestão de saúde-  Atividade médica ambulatorial com 

recursos para realização de exames complementares; Atividade médica 
ambulatorial restrita a consultas; Atividade odontológica; Atividades de 
ate_nção ambulatorial não especificadas anteriormente; Atividades de 
atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a 
urgências; Atividades de enfermagem Atividades de fisioterapia; Atividades 
de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente; Atividades 

Pinça Previdente Tannredo neves. ne 8b. edifício Conquista Center. Ir Pira. tola 5241 

e Seria 441. Cena,. - "finada ti Cinglideta - BA- CCP: 45-0611-345. 	 ‘4)  

f intP(A) 	 eg  1  -r ‘kk 

.0 

	

Certifico o Registro sob o n 97657992 em 27/04/2017 

0 	
Protocolo 170213730 de 20/04/2017 

	

1.4.0 	
Nome da empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE NIRE 29400040349 

juicat 	Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICAC
AODOCUMENTOS/AUTENT1CACAO.aspx  

Chancela 193945626660435 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretária Geral 



soo" (;4. 

Prn,  N19 

COOFEIVIED - COOPERATIVA. DE TRABALHO DA SAÚDE { • 4rt, 
irb). 	 

. 	. 
de profissionais da nutrição; atividfacfei s3e. 

 2sicciikgia e psicanálise; Outras 

atividades de atenção à saúde 1tanfie.M. hão. tatitecificradas anteriormente; 
Serviços de assistência social sem alojamento; Serviços de vacinação e 

imunização humana. 

I - A congregação de profissionais para atuarem na área da saúde, afins e 

complementares; 
ii - Criação de condições para o exercício das atividades e aprimoramenba da 

prestação de serviços dos cooperados; 
Hl - A aquisição de bens de consumo para beneficio de seus cooperados. 

§ I° - Para consecução dos seus objetivos sociais, a Cooperativa na medida das 

suas possibilidades, deverá: 
Promover a difusão da doutrina cooperativista e seus princípios no quadro 

social, técnico e funcional da cooperativa; 
Contratar em benefícios dos cooperados interessados e no desenvolvimento 
dos objetivos sociais, convênios com cooperativas ou empresas ligadas ao 

consumo em geral; 
Propiciar, com recursos do FATES, convênios com entidades especializadas

,  

públicas, ou privadas, a aprimoramento técnico profissional e capacitação 

cooperativista de seus cooperados; 
Firmar contratos, intennediar ou intervir junto às cooperativas de credito e 
demais instituições financeiras, todas as operações de credito e 
financiamento de interesse da cooperativa; 
Administrar, com eficiência os recursos obtidos de seus cooperados para 

manutenção da sociedade; 
Providenciar a perfeita manutenção e funcionamento de suas instalações e 
bens próprios ou disportibilizados por terceiros; 
Contratar, para consecução dos seus objetivos sociais, serviços turídicos, 

publicitários, transporte em geral, culturais e sociais; 
Instalar em qualquer local, de sua área de atuação, Escritórios Regionais ou 

Centrais de Atendimento; 
Adquirir, na medida em que o interesse social o aconselhar, implementos, 
máquinas, ferramentas, peças e outros insurnos destinados às atividades 

profissionais dos cooperados; 

§ 2° - Para a consecução das atividades enumeradas nos parágrafos anteriores, 
poderá a Cooperativa firmar contratos, acordos, ajustes e convênios, em nome 
dos seus cooperados, com entidades públicas e privadas, do Pais e do exterior, 
interessadas no trabalho eventual destes, organizando a execução do serviço, de 

forma a atender às condições objetos dos ajustes. 

§ 	
- Nos contratos e convênios firmados, a Cooperativa representará os 

cooperados coletivamente, agindo como sua inandataria. 

Prega Presidente Taacerzeie flanas. ag, 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

• 
§ 4 - 

A critério do Conselho de Adttirti6tka6, a Ucciedade poderá filiar-se a 
• 	, 	• • 

outras sociedades cooperativas. 	
. 

CAPÉTULO ru 

DOS ASSOCIADOS 

DA ADMISSÃO, DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDADES 

Art. 3° - Poderá cooperar-se à COOFEMED qualquer pessoa física que se 
dedique e atue nas atividades e serviços desenvolvidos pela COOFEMED, 
definidos no artigo 2° dentro da sua área de ação, seja legalmente capacitado e 
possa livremente dispor de si, concorde com as disposições deste Estatuto, 
decisões da Assembleia Geral e do Conselho de Administração. 

Art. 40 - Não poderá ingressar e/ ou continuar como cooperado na 
COOFEMED sem prejuízo da impossibilidade técnica, o profissional que foi 
eliminado da COOFEMED, ou aquele que exerça e/ou venha a exercer 
qualquer atividade contrária aos objetivos e propósitos da COOFEMED, ou 
prejudicial aos seus interesses, ou com eles colidente e os agentes de comércio e 
empresários que operem no mesmo campo econômico da sociedade. 

Art. 5° - A COOFEMED deverá promover a congregação e a integração dos 
seus cooperados, que devem ser profissionais autônomos, Médicos em 
quaisquer especialidades, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Técnicos em 
Radiologia, Farmacêuticos, Bioqufmicos e Técnicos em Laboratório, 
Nutricionistas e Técnicos em Nutrição, Psicólogos, Cirurgiões-Dentistas, 
Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, Bacharel em Saúde Coletiva, 
Fonoauciiólogos, Biomédico, Médico Veterinário, Assistente Social, Educador 
Físico, Psicopedagogo, Odontologo e Auxiliar de saúde bucal, devidamente 
registrados nos respectivos conselhos de classe e, obrigatoriamente, devem 

exercer com qualidade e aitéli05 técnicos. 

Art. 6" - O número de cooperados será ilimitado quanto ao máximo, não 
podendo, no entanto, ser inferior a 07 (sete) pessoas físicas. 

§ r - o 
Conselho de Administração da COOFEMED definirá, através de 

normas regimentais, aprovado em Assembleia Geral, a forma de organização 

do seu quadro social. 

PfehÇe PICOidlealf T41.10WIde 
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§ 5" - A Cooperativa atuará sem discriminação politica, racial, religiosa ou 
social e efetuará suas operações sem qualquer objetivo de lucro. 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

§ 2°- As atividades identificadas dota; tt Nieto:social da Cooperativa de 5  

Trabalho que atuam na prestação creset.Wiecd, Jos kirnos do artigo 4
0  Inciso II, 

da lei 12.690/2012, quando prestadas fora do estabelecimento da cooperativa, 
deverão ser submetidas a uma coordenação com mandato nunca superior a 1 
um) ano ou ao prazo estipulado para a realização dessas atividades, eleita em 
reunião especifica pelos sócios que se disponham a realiza-las, em que serão 
expostos os requisitos para sua consecução, os valores contratados e a 
retribuição pecuniária de cada sócio participe. 

Art. 7°- Para associar-se, o proponente preencherá a respectiva proposta de 
admissão/adesão fornecida pela COOFEMED, juntamente com mais duas 
testemunhas, berncomo a declaração de que optou livremente por associar-se, e 
apresertar a documentação exigida pelo Conselho de Administração para 

análise e avaliação. 

§ 1" - Avaliada e aprovada a proposta pelo Conselho de Administração, o 
proponente integralizará as quotas-partes do Capital Social subscrita nos 
termos e condições previstas neste Estatuto e, juntamente c m o Presidente da 
COOFEMED, assinará a Ficha de Matricula passando então a qualidade de 

cooperado. 
§ 2° - O associado, com pressuposto para inicio de suas atividades através da 
COOFEMED, deverá estar inscrito como autônomo no INSS. 

Art. S° - Cumprido o disposto no Artigo anterior, o associado adquire todos os 
direitos e assume as obrigações da Lei, deste Estatuto e das demais normas e 

deliberações da COOFEIVIED. 

Art. 90 - São direitos do associado, além de outros que a Assembleia Geral venha a 

instituiu 

I - tomar parte nas Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntas que nela se 

tratarem
ii 	

; - propor a Conselho de Administração ou às Assembleias Gerais medidas de 

interesses da COOFEMED
111 	

; 

— 
votar e ser votado para membro do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, 

ou de outros órgãos da COOFEMED; 
IV - demitir-se da COOPEMED quando lhe convier; 

V — solicitar quaisquer informações sobre os negocies da COOFEMED e, no más que 

anteceder a realização da Assembleia Geral Ordinária, consultar, na sede da 
COOFEMED, os livros e documentos, que julgar necessários; 
VI - participar das sobras liquidas anual, proporcionais a sim contribuição para os 
dispendios e demais despesas da COOFEMED; 
VII - convocar Assembleia Geral, de acordo como estabelece o Estatuto Stxial; 
VIII - beneficiar-se dos serviços de natureza social prestado pela 

COOFEMED; 

Pente PreSid011ate raflettdie neVe/. Sb. Nineis elleequiste enates. 112  Pise. Sele St-R e 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE IProc, 

Eis. 
o..  

IX — receber o repasse referente à sua F4ticiitatãO At &viços executados, de acordo 
com a programação financeira estabelec48epêleat1rap24ação; 
X - retiradas não inferiores ao piso da categoria jSrofissional e, na ausência 
deste, não inferiores ao salário mínimo, calculadas de forma proporcional às 
horas trabalhadas ou às atividades desenvolvidas.  
XI - duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e 44 
(quarenta e quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, por sua 
natureza, demandar a prestação de trabalho por meio de plantões ou escalas, 
facultada a compensação de horários; 
XII - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 
XM - repouso anual remunerado; 
XIV - retirada para o trabalho noturno superior à do diurno; 
XV - adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas; 
XVI - seguro de acidente de trabalho. 

§ I° - Não se aplica o disposto nos incisos XII e XIII nos cacos em que as 
operações entre os cooperados e a COOFEMED sejam eventuais, salvo decisão 
da Assembleia Geral em contrário. 
§ 	- A COOFEMED buscará alternativas legais, inclusive mediante 
provisionarnertto de recursos, com base em critérios que devem ser aprovados 
em Assembleia Geral, para assegurar os direitos previstos nos incisos X, XII, 
XIII, XIV, XV e XVI e outros que a Assembleia Geral venha a instituir, inclusive 
estabelecer carência para fruição dos direitos constantes nas alíneas X e XVI. 
§ 3° - A fim de serem apreciadas pela Assembleia Geral, as propostas dos 

cooperados, referidas no inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

apresentadas ao Conselho de Administração, para a apreciação, com a 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

§ 40  - As propostas subscritas por pelo menos 1/5 (um quinto) dos cooperados 
serão obrigatoriamente levadas pelo Conselho de Administração à Assembleia 

Geral, e, não o sendo, no prazo de 30 (trinta) diaç poderão ser apresentadas 

diretamente pelos cooperados proponentes. 
§ 5° - A COOFEMED deverá respeitar as normas de saúde e de segurança do 
trabalho previstas na legislação em vigor e em atos normativos expedidos pelas 
autoridades competentes, para todas as atividades constantes do seu objetivo 

social. 

Art. 10 - São deveres do cooperado, além de outros que a Assembleia Geral 

venha a instituir: 

I - Subscrever e integralizar as quotas-partes do Capital Social nos termos deste 
Estatuto e contribuir com as taxas de serviço e encargos operacionais que forem 

estabelecidos para cobertura dos dispêndios e custos da COOFEMED; 

- Cumprir as disposições deste Estatuto, da Lei, deliberações das Assembleias 
Gerais e resoluções tomadas pelo Conselho de A dministraçtto. 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚD1d 

2 	: • n  ••• e, 
Satisfazer pontualmente seus, 4oIniarprniisoskrara com a COOFEMED, 

dentre os quais ode participar ativafiriente desda.viga.  societária e empresarial. 

IV - Participar das perdas do exercício, proporcionalmente aos ganhos e 
operações que realizou com a COOFEMED, se o Fundo de Reserva não for 
suficiente para cobri-Ias; 
V - Prestar ao Conselho de Administração esclarecimentos relacionados sobre 
as suas atividades relacionadas com os objetivos sociais 
VI - Levar ao conhecimento do Conselho de Administração e/ou Conselho 
Fiscal a existência de qualquer irregularidade que atente contra a Lei e Estatuto 

Social. 
VII - Acusar o seu impedimento rias deliberações sobre qualquer operação em 
que tenha interesse oposto, ao da COOFEMED. 
VIII - Ressarcir o montante: 

da condenação ou acordo em juízo, era razão de ressarcimento de danos em 
decorrência de ato/fato perpetrado pelo cooperado no exercício da 
atividade profissional, proposta pelos contratantes dos serviços de saúde 

em geral em que figure a coorauvren corno demandada; 
do reembolso ou indenização paga pela COOFEMED aos contratantes dos 
serviços prestados à saúde em geraL visando a evitar litígio, desde que 
comprovada a ocorrência de culpa ou dolo em ato/fato perpetrado pelo 
associado no exercício da atividade profissional; 
do pagamento feito pela COOFEMED decorrente de benefício assistencial 
aos cooperados e seus dependentes, por força de contrato firmado pela 
COOFEMED com terceiros; 
dos dispêndios e/ ou despesas realizadas pela COOFEMED junto às 
pessoas jurídicas de direito público, ou de regulamentação da profissão, 
inclusive Conselhos Profissionais, quando a COOFEMED aciimplir débito 
do associado perante essas instituições, inclusive, mas Mo apenas, quando 
a COOFEMED sofrer o risco, direto ou indireto, de ser prejudicada em 
decorrência da irregularidade documental de seu associado. 

IX - Inscrever-se como autônomo no INSS e no município onde atua 
profissionalmente. 
X - Informar a conta corrente ou conta poupança em instituição financeira 
designada pelo Conselho de Administração, para recebimento de seus créditos. 
XI - Realizar com a COOFEMED as operações econômicas que constituam sua 

finalidade. 
XII- Manter atualizado todos os seus dados cadastrais solicitados na Ficha de 
Matricula, e comunicar, por escrito, qualquer alteração nos dados e informações 
prestadas de natureza pessoal e/ou profissional e/ou na execução dos 
contratos firmados pela COOFEMED. 
XIII - Zelar pelo patrimônio material, moral e profissional da COOFEMED, 
colocando os interesses da coletividade acima dos interesses individuais. 
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: 	••• D. 

Art. - É limitada a responsabilisiãcie 	COOFEMED em que o associado 
• • 	• 	• • 

responde somente pelo valor de sals qssofai ftartesi e pelas perdas verificadas 
nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação nas mesmas 
operações. (§ 1° do Art. 1095 do Código Civil Brasileiro, complementando os 

Arts. 11 e 89 da Lei 5764/71) 

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade do associado pelos compromissos 
assumidos pela COOFEMED, em face de terceiros, perdura para os demitidos, 
eliminados e excluídos, até que sejam aprovadas as contas do exercício Que se 
deu o desligamento, mas poderá ser invocada se for judicialmente exigida da 

COOFEMED. 

Art. 12- As obrigações dos cooperados falecidos contraídas com a COOFEMED 
e as oriundas de sua responsabilidade como associado, em face de terceiros, 
passam aos herdeiros e sucessores, no limite do valor da capital social 
integralizado, prescrevendo, porém, após 01 (um) ano do dia de abertura da 

sucessão. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os herdeiros do associado falecido têm direito as 
quotas partes integralizadas do Capital Social e demais créditos pertencentes 
"de cujus", assegurando-lhes o direito de ingresso na COOFEMED, desde que 
preencham as condições estabelecidas neste Estatuto. 

 

N  X(0  

ceiviTurn rv 

DA DEMISSÃO, ELIMINAÇÃO E EXCLUSÃO 

Art.13 - A demissão do associado dar-se-á a seu pedido, formalmente dirigido 
ao Conselho de Administração da COOFEMED, e não poderá ser negado. 

Art. 14 - A eliminação do associado, que será aplicada em virtude da infração 

da lei ou deste Estatuto será feito por decisão do Conselho de Administração, 

depois de notificado o infrator. 

§1° - O Conselho de Administração deverá eliminar o associado que 

especificamente: 

vier a exercer qualquer atividade considerada prejudicial à COOFEMED ou 
que colida com seus objetivos inclusive encetar atitude difamatória contra 
cooperados, membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal sem 

que haja provas suficientes; 
houver levado a COOFEMED à prática de atos judiciais para obter 

cumprimento de obrigações por ele contraídas; 
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: : ;..,, •.,.. .. 
depois de advertido voltar a infrpcliysposilães:deste Estatuto, das Leis, das 

deliberações da Assembleia Geral eeelo taïn:slathe,,deklaministra.ção,  

negar-se sem motivos justificados, a participar na execução de contratos de 
prestação de serviços firmado pela COOFEMED, causando-lhe prejuízo, sem 

justificativa plausível acatada pelo Conselho; 
que faltar, injustificadamente, por duas vezes consecutivas, as Assembleias 

Gerais. 

§ 2° - O associado que deixar de prestar serviço pela COOFEMED por mais de 
03 (três) meses ininterruptos, ou 06 (seis) meses intercalados num período de 01 
(um) ano, será automaticamente eliminado da COOFEMED. 
§ 3° - A decisão de que trata este artigo deverá ser remetida por escrito ao 
infrator, por processo que comprove as datas de remessa e do recebimento, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias. 
§ 40  - O associado eliminado poderá dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data 
do recebimento da notificação, interpor recurso com efeito suspensivo, à 

primeira Assembleia GeraL 
§ 5° - Considerar-se-á definitivamente eliminado o associado que, no 
transcorrer do prazo estabelecido iião recorrer à Assembleia Geral ou esta não 

acatar o recurso. 
g 6° - Os parágrafos anteriores não são aplicados para os cooperados que 

ocuparem cargos sociais na COOFEMED 
§ 7° - Consumada a eliminação devera ser averbada na Ficha de Matricula com 
os motivos que a determinaram e assinada pelo Presidente da COOFEMED. 
§8° - Se a correspondência, referida no g 3° retomar mais de 03 vezes à 
COOFEMED sem que haja a ciência pelo associado eliminado, a referida 
comunicação poderá ser feita por publicação em jornal que abranja a área de 

admissão de cooperados. 

Art. 15 - A exclusão do associado será feita: 

1- Por dissolução da COOFEIVIED. 
II - Por morte da pessoa física; 	. 
Ill - Por incapacidade civil que o impeça de exercer sua atividade na 

COOFEMED; 
IV - Por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou 

permanência na COOFEMED. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A exclusão do associado será feita por decisão do 

Conselho de Administração, de acordo com cada caso- 

Art. 16 - Em qualquer caso de demissão, eliminação ou exclusão, o associado se 
terá direito a restituição das quotas-partes do Capital Social que integralizou, 
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das sobras e de outros créditos que lhtjbjeeI ?Idcf registrados após a deduCr; 
: • 

dos débitos e obrigações, não lhe calljnáttriárthturt. &Litro direito. 

§ 1° - A restituição de que trata este artigo somente poderá ser exigida depois 
de aprovada pela Assembleia Geral, as contas do exercício em que o associado 

tenha sido desligado da COOFEMED. 

§ 	
- O Conselho de Administração poderá determinar que a restituição seja 

feita em parcelas iguais e periódicas a partir do exercício financeiro que se 
seguir ao que se deu o desligamento, no mínimo idêntico ao parcelamento da 

integralização. 
§ 3° - Ocorrendo demissões, eliminações ou exclusões de cooperados em 
número tal que as restituições das importai-mias referidas no caput do artigo 

possam ameaçar a estabilidade econômico-financeira da COOPEMED, esta 
poderá restitui-las mediante critérios que resguardem a sua continuidade. 

§40  - No caso de morte do cooperado, a restituição de que trata o parágrafo 
anterior será efetuada aos herdeiros legais em uma só parcela, mediante a 
apresentação do respectivo formal de partilha ou alvará judicial. 

§50  - No caso de reachnissão do cooperado, ele deverá integralizar as quotas-
parte de capital social de acordo com as disposições previstas no Estatuto 

vigente à época. 

Art. 17- Os atos de demissão, eliminação ou exclusão acarretam o vencimento e 
pronta exigibilidade das dívidas do associado na COOFEMED, sobre cuja 
liquidação caberá ao Conselho de Administração decidir. 

Art. 18 - Nenhum associado, não importando a sua condição de ingresso, total 
de quotas partes subscritas e qualidade profissional, poderá ter qualquer tipo 

de vantagens ou privilégios, em detrimento dos demais cooperados. 

CAFtruin v 

DA ALOCAÇÃO E DESALOCAÇÃO EM PROJETOS/CONTRATOS 

Axt. 19 - 'Furão preferência na atOcaçãO em projetos/contratos os cooperados 

que residirem no local onde os serviços serão prestados. 

Art. 20 - Sendo finalizado o Projeto ou Contrato firmado, serão 
consequentemente desalocados os cooperados que outrora prestavam serviço, 
cabendo à COOFEIVIED se empenhar para que uma nova colocação seja feita, 
não sendo, entretanto, uma obrigação que tal colocação venha a ocorrer. 

decapo ProsideoleTeocctedo nevo,. sE 
CC. Edifício enquisto Condoi. SP Pico. Sola SIOlf 

e 50do 553-13. Centro - 'Modo do Confoldo - Ra. CEP: 115.8011-52S_ 

eito 
JUCES 

Certifico o Registro sob o Mi 97657992 em 27/04/2017 
Protocolo 170213730 de 20/04/2017 
Nome da empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE RIRE 29400040349 
Este documento pode ser verificado em hup://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUM

ENTOS/AUTENTICACAO.aspx  

Chancela 193945626880435 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2017 
per Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 



COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE - n 

:• : 	•a• •• Art. 21 - Ainda que o Projeto/Conlrat lin, felpa Sido finalizado, caso se faça 
necessária a desalocação de cooperitãess•seja° ritu Gqite de gastos do Tomador 
dos Serviços, ou, ainda, por qualquer outro 'motivo, serão adotados, 
sucessivamente, os seguintes critérios de escolha do cooperado a ser 

desalocado: 

a) Aquele que tiver menos produtividade em relação aos demais cooperados 
alocados no mesmo setor de prestação de serviços; 
b) Aquele que não estiver em dia com a COOFEMED no que tange à 

atualização de documentação; 
c) Aquele que tiver menos tempo que foi alocado em relação aos demais 
cooperados do mesmo Projeto! Contato; 
cl.) Aquele que tiver menos idade em relação aos demais cooperados alocados 

no mesmo Projeto/ Contrato; 
e) Aquele que deixar de ter o perfil necessário à. continuidade da prestação. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Se, mesmo após a análise dos critérios estabelecidos, 
dois ou mais associados permanecerem no mesmo patamar em relação à 
desalocação, a fim ser estabelecido quem deixará de prestar o serviço, o 
Conselho de Administração se reunirá, e pela maioria dos votos de seus 
membros presentes, será determinado qual sócio cooperado será desalocado. 

CAPÍTULO VI 

DO CAPITAL SOCIAL 

Art. 22 - O Capital Social da COOFEMED, representado por quotas-partes, não 
terá limite-s quanto ao máximo, não podendo ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), e variará conforme o número de quotas-partes subscritas e 
integralizadas, sendo nesta data o Capital Social no valor total de R$ 887/56,46 
(oitocentos e oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais, e quarenta e 

seis centavos). 

§1° - O Capital Social é dividido em quotas-partes no valor de R$1,00 (um real) 

cada uma- 
2" - O número mínimo de quotas-partes do Capital Social a ser subscrito pelo 

associado, por ocasião de sua admissão, é de 100 (cem) quotas partes. 
§ 3° - O associado poderá integralizar as quotas-partes à vista, ou em até 10 

(dez) parcelas mensais. 
§ 40 - A quota-parte é indivisível, intransferível a não cooperados, não podendo 
ser negociada de modo algum, nem dada em garantia e sua subscrição, 
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o co ,„ soa e,. 
integralização, transferência ou res.Tijutdb„.,,  ti{d..es;arjaitr averbadas na Ficha de 

Matricula. 
§ 5° - A trar_sferência de quotas-partes, total ou parcial, poderá ser escriturada 
na Ficha de Matrícula mediante termo que conterá as assinaturas do cedente, do 
cessionário e do Presidente da COOFEMED 
§ 6° - Para eleito de admissão de novos cooperados ou novas subscrições, 
Assembleia Geral, atualizará o valor e/ ou numero mínimo da quota-parte, 
consoante proposiçã.o do Conselho de Administração, respeitados os índices de 
desvalorização da moeda, fixados pelo órgão governamental competente. 
§7° - Havendo mudança no padrão monetário, o capital de cada associado será 
convertido ao novo padrão, com a correspondente variação do número de 
quotas-partes, incorporando-se eventual fracionamento ao Fundo de Reserva. 

g 80  - A cessão de quotas-partes entre cooperados somente se dará em relação 
ás quotas partes do capital social integralizadas pelo cedente, respeitado o 
limite de concentração de quotas partes do capital social por associado previsto 
no Artigo seguinte, mediante autorização prévia do Conselho de 

Administração. 

Art. 23. O associado, ao ser admitido, obriga-se a subscrever, no mínimo, o 
número de quotas-partes conforme valor determinado pelo Estatuto Social, e, 
no máximo, tantas quantas guisar, observado o limite máximo de concentração 
de, no máximo, 1/3 (um terço) do total do capital social. 

PARÁGRAFO T:JNICO - A COOFEMED deduzirá de qualquer crédito do 
associado o valor necessário ao pagamento das quotas-partes não 
integralizadas, de acordo com o estabelecido no estatuto social, e na falta de 

crédito, será emitido titulo de cobrança. 

Art. 24 - Poderão ser pagos juros de até 12% (doze por cento) ao ano sobre as 
quotas partes integralizadas do capital social, quando apuradas sobras no final 
do exercido social, desde que a remuneração seja expressamente aprovada pela 

Assembleia Geral. 

Art. 25 - As subscrições de quotas-partes do capital social posteriores à 
admissão, decorrentes de deliberação de Assembleia Geral ou ato voluntário do 
associado, deverão ser integralizadas na forma deliberada por este Estatuto 

Social. 

Art. 26 - Reverterão ao capital soda], por decisão da Assembleia Geral, as sobras 
liquidas ocorridas no exercício, respeitadas a proporcionalidade das operações 

de cada associado com a COOFEMED, 

Art. 27 - Na apuração de haveres' do associado demissionário, eliminado ou 
excluído, as quotas-partes do capital social a ser devolvida sofrerá_ 
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4.  • 	• 	• •• ••01rea 
: • 	e•  

O acréscimo das sobras líquidas distribui4as 4cs ckserkiohdcial. 

As deduções: 
a) do rateio das perdas do exercício social; 
12) de todo e qualquer gênero de dano causado pelo associado 

HL As retenções de valores necessários à garantia de adimplemento de 
despesas e dispêndios passíveis de serem suportadas pela COOFEMED, em 

decorrência de ato e/ ou fato ilícito praticado pelo associado, doloso ou culposo, 
nas modalidades de negligência, imprudência e imperícia, até que seja 
definitivamente solvido ou afastado o risco. 

Art. 28 - A devolução do capital social ao associado se iniciará no prazo de 30 
(trinta) dias após a realização da Assembleia Geral, que aprovar as contas do 
exercido social ern que ocorreu a demissão, eliminação ou exclusão, na mesma 
condição em que se deu a integralização. 

§1.* - Em caso de exclusão por morte, dissolução Ou incapacidade civil não 

suprida, somente será devolvido o montante correspondente às quotas-partes 
integralizadas do capital social, após a apresentação da documentação hábil do 
recebedor, comprovando a qualidade de, respectivamente, associado, 
inventariante, herdeiro, liquidante ou curador. 
§ 2°. Quando a restituição das quotas-partes integralizadas do capital social 
afetar a estabilidade econômico-financeira da COOFEIVIED, a restituição 
poderá ser feita de maneira a garantir a continuidade das atividades da 

COOFEMED. 

Art. 29 - A cobrança de débito excedente sobre o valor correspondente as 
quotas-partes integralizadas do capital social, dirigida ao associado ou aos seus 
sucessores, realizar-se-á a qualquer momento. 

Art. 30 - Ocorrendo desligamento de cooperados em número tal que as 
restituições possam ameaçar a estabilidade econômico-financeira da 
COOFEMED, esta poderá restitui-los mediante critérios que resguardem a sua 

continuidade. 

§1" - Os cooperados demitidos, eliminados ou excluídos terão o prazo de 03 
(três) anos, a contar da prestação de contas do exercício do seu desligamento, 
para solicitar o levantamento das quotas-partes e/ ou as sobras líquidas. 
§2° - Expirado o prazo previsto e não ocorrendo solicitação de devolução, as 
quotas-partes e/ou as sobras líquidas serão destinadas ao Fundo de Assistência 
Técnica, Educacional e Social - FATES. 
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CAPITULO ti 	:°. 

	

. 	:e  

DA ASSEMBLEIA GÈRXI. °e 

Art 31 - A Assembleia Geral é o órgão supremo da COOFEMED, cabendo-lhe 
tomar toda e qualquer decisão de interesse da entidade e suas deliberações 

vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes. 

Art. 32 - A Assembleia Geral será normalmente convocado e dirigida pelo 

Presidente. 

§1° - Poderá também ser convocado pela maioria dos membros do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal ou por 1/5 (um quinto) dos cooperados em 
pleno gozo de seus direitos sociais, após solicitação ao Presidente e não 

atendida, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

§2° 
 - Convocada a Assembleia Geral, de acordo corno estabelece a Lei e este 

Estatuto, não pode a mesma ser desconvocada, salvo motivo de força maior 

devidamente comprovado. 
§ 30 - Não poderá votar na Assembleia Geral o cooperado que tenha sido 

admitido após a convocação. 

.Art. 33 - As Assembleias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 
10 (dez) dias para a primeira convocação e 01 (urna) hora após para a segunda e 

terceira convocações, respectivamente. 

Art. 34 - Nos Editais de Convocação das Assembleias Gerais deverão constar 

a) a expressão "Convocação de Assembleia Geral", Ordinária ou Extraordinária, 

conforme o caso; 
12) dia e hora da reunião, em cada convocação, assim conto o endereço do local 
da sua realização, o qual, salvo motivo justo será sempre o da sede social; 

a sequência ordinal das convocações; 
a ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especificações das assuntos; 
o número de cooperados existentes na data da expedição do Edital, para 

efeito de cálculo de "quorum" da instalação; 
a assinatura do responsável pela convocação. 

PARA.GRAFO ÚNICO - No caso da convocação ser feita por cooperados, o 
Edital deverá ser assinado, no mínimo, pelos 04 (quatro) primeiros signatários 
do documento que a solicitou, no caso de ser feita pelo Conselho Fiscal, por, no 
mínimo, 02 (dois) de seus membros e no caso do Conselho de Administração, 

pela maioria que a convocou. 
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41 F1s. 

Proc. N° 
COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SACI) 

Art. 35 - A notificação dos sócios para piiiiiiiirgeãeli44.Assembleias será 

pessoal e ocorrera com antecedência minimelãe i
121 klezLdit Lie sua realização. 

§ 1° - Na impossibilidade de notificação pessoal, a notificação dar-se-á por via 
postal, respeitada a antecedência prevista no caput deste artigo. 
§ 2° - Na impossibilidade de realização das notificações pessoal e postal, os 
sócios serão notificados mediante edital afixado na sede e publicado em jornal 
de grande circulação na região da sede da COOFEMED ou na região onde ela 

exerça suas atividades, respeitada a antecedência prevista no caput deste artigo 
§ 3° - Os FAitais de Convocação serão afixados em locais visíveis nas 
dependências comuns e frequentadas pelos cooperados, publicados em jornal e 

comunicados por circulares aos cooperados 
§ 4° - Os incentivos e/ou sanções previstos no artigo 11, parágrafo 2° da lei 
12.690/2012 serão definidos em Regimento Interno. 

Art. 36 - É da competência das Assembleias Gerais, Ordinárias ou 
Extraordinárias, a destituição dos membros do Conselho de Administração e do 

Conselho Fiscal. 

Art. 37 - O "quorum" para instalação da Assembleia Geral é o seguinte: 

I - 2/3 (dois terços) do numero de cooperados, em primeira convocação; 
Metade mais um dos cooperados, em segunda convocação e 

111 - 50 (cinquenta) sócios ou, rio 'mínimo, 20% (vinte por cento) do total de 
sócios, prevalecendo o menor número, em terceira convocação, exigida a 
presença de, no mininto, 4 (quatro) sócios para as cooperativas que possuam até 

19 (dezenove) sócios matriculados. 

§1° - Para efeito de verificação do "quorum", o número de cooperados 
presentes, em cada convocação, far-se-á por suas assinaturas seguidas e apostas 

na Lista de Presença. 
§2° - Constatada a existência de quorum no horário estabelecido no Edital de 
Convocação, o Presidente instalará a Assembleia, tendo encerrado a Lista de 
Presença mediante termo que contenha a declaração do número de cooperados 
presentes, da hora do encerramento e da convocação correspondente, fará 

transcrever estes dados para a respectiva ata. 

.Art. 38 - Os trabalhos das Assembleias Gerais serão dirigidos pelo Presidente da 
COOFEMED, e será auxiliado por um Secretário ad hoc, que deverá ser um 

cooperado em pleno gozo de seus direitos, escolhido na Assembleia Geral, 
podendo, também, serem convidados os ocupantes dos cargos sociais para 

compor a mesa. 
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lac. 
COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

FL N° 	te  

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando a Assembielit 3cfa1 jfo kiver sido convocada 	
_44) 

pelo Presidente da COOFEMED, os trabalhos ;.0ãO.tliiiaicicjit por associado que 
vier a ser indicado pelo plenário, sendo secretariada por outro associado 

convidado por aquele. 

Art. 39 - Os ocupantes dos cargos sociais como quaisquer outros cooperados 
não poderão participar na votação sobre assuntos que a eles se refiram, de 
maneira direta ou indireta, inclusive de eleições, mas não ficarão privados de 

tomar parte nos respectivos debates. 

Art. 40 - Nas Assembleias Gerais em que forem discutidas a prestação de contas 
e suas peças contábeis, o Presidente, logo após a apresentação da mesma 
solicitará do plenário que indique um associado para coordenar os debates e a 

votação da matéria 

§ 1° - Transmitida a direção dos trabalhos, o Presidente e os demais membros 

400 	
do Conselho de Administração e Conselho Fiscal deixarão a mesa 
permanecendo, contudo, no recinto a disposição da Assembleia para os 

esclarecimentos que lhes forem solicitados. 
§ 2° - O Coordenador indicado escolherá, entre os cooperados, um Secretário 
"ad-hoc" para auxiliá-lo na redação das decisões a serem incluídas na ata, pelo 

Secretário da Assembleia. 

Art. 41 - 
As deliberações das Assembleias Gerais somente poderão versar sobre 

os assuntos constantes do Edital de Convocação e os que com eles tiverem 

direta e imediata relação. 

§1° - A votação será nominativa e a descoberto ou por aclamação, podendo a 

Assembleia Geral optar pelo voto secreto. 
92° - O que ocorrer nas Assembleias Gerais deverá constar de ata 
circunstanciada, lavrada em livro próprio, lida, aprovada e assinada no final 
dos trabalhos pelos membros do Conselho de Administração e Fiscal presentes, 
por associado designado pela Assembleia Geral, ou pelo menos, pelo Presidente 
e Secretario que redigiu a ata, e, ainda, por quantos o queiram fazer. 
§3° - As decisões das Assembleias Gerais serão tomadas pelo voto pessoal 
tendo cada associado, em pleno gozo dos seus direitos sociais, o direito a um 

voto, não sendo permitida a representação. 
§4° - Havendo empate na deliberação, o Presidente da Assembleia Geral terá 
direito ao voto de tninerva, de modo que seu voto será de qualidade e 

desempatará a questão. 
- O associado que for admitido após a convocação da Assembleia Geral não 

poderá votar nem ser votado. 
- O Associado que esteja na condição de empregado da COOFEIVJED não 

odera votar nein ser votado. 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA sAtic,15. 	 : 

3(5 
§7° - O Associado que não estiver cumpriciocoh Ç veres e obrigações 
constantes deste Estatuto perde o direito devoikleker faiança. 

§8° - Quando o número de Associados da COOFEIVIED for superior a 3.000 (três mil), o 
Conselho de Administração poderá estabelecer que sejam representados nas 
Assembleias Gerais por Delegados, desde que os associados se organizem em núcleos 
seccionais e os mandatários, além de serer associados à COOPEMED em pleno gozo 

de seus direitos, não exerçam cargos eletivos na COOFEMED. 

§9° - Quando tiver, em seu quadro social, associados residentes a mais de 50 krn 

(cinquenta quilômetros) da sua sede. 
 a COOFEMED poderá estabelecer que sejam 

representados nas Assembleias Geraiipor Delegados, desde que os mandatários além 
de serem pssuriados à COOFEMED em pleno gozo de seus direitos, não exerçam 

cargos eletivos na COOFE3vIED. 

§10° - Deverá ser eleito 1 (um) delegado representante dos grupos seccionais de 
associados, conforme está definido no parágrafo anterior para a representatividade na 
COOPEMED, considerando-se que a data limite para a eleição será até o dia 31 de 
janeiro do ano da realização da Assembleia Geral Ordinária. 

§1.1." - O mandato do delegado será de 1 (um) ano e a posse será imediata após a 
eleição em Assembleia, a qual será convocada pelo Conselho de Administração, através 
de Edital encaminhado para todos os associados pertencentes a cada grupo seccional, 
sendo o nome do associado eleito consignado em ata. 

§12° - Os associados, integrantes de grupos seccionais, que não sejam delegados, 
poderão comparecer às Assembleias Gerais, privados, contudo, de voz e voto. 

§130  - Prescreve em 4 (quatro) anos a ação para anular as deliberações da 
Assembleia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com 
violação de lei ou do Estatuto, contado o prazo da data em que a Assembleia 

Geral tiver sido realizada. 

SECÇÃO I 

DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Art. 42 - A Assembleia Geral Ordinária será realizada obrigatoriamente LIMa 
ez por ano, entre os 03 (três) priMeiros meses do ano e deliberará sobre os 

seguintes assuntos constantes na Ordem do Dia: 

I - Prestação de contas do Conselho de Administração acompanhada do Parecer 

do Conselho Fiscal, compreendendo: 

OILOO 
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a) Relatório da gestão; 	
4 
i  

a  OOO 
ó * 

OOO  
O 

• 	da. 0.0 ' 

e 	0 0 

12) Balanço patrimonial; 	
,t 

Demonstrativo das sobra e perdas (resultados); 
Demonstrativos da avaliação da eficiência económico-financeira e social. 

II - Destirtação das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no 

primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios; 
M - Eleição e posse dos componentes do Conselho de Adnúnistração e do 

Conselho Fiscal, quando for ocaso. 

IV - 
Fixação do valor dos honorários e/ou verba de representação do Conselho 

de Administração e da cédula de presença do Conselho Fiscal pelo 

comparecimento nas reuniões. 
V - Quaisquer assuntos de interesse social, excluídos do Art. 42, desde que 

conste explicitamente no Edital de Convocação. 

§le - A aprovação da prestação de contas do Conselho de Administração 
desonera seus membros da respcausabilidade, ressalvados os casos de erro, dolo, 
fraude ou simulação, bem como infração de Lei e do Estatuto. 
§2° - Será fixado prazo de 5 (cinco) dias, antes da data da Assembleia Geral que 
vai proceder as eleições, para a inscrição de candidatos de modo que possam 

ser conhecidos e divulgados os nomes. 
§3" - Nas Assemblelax Gerais que tratarem de eleições, o processo eleitoral será 
preparado no ato, de acordo com decisão do Plenário, devendo ser observada a 
condição de elegibilidade dos candidatos, na forma da Lei e deste Estatuto. 
§4° - O Presidente da Assembleia suspenderá o trabalho desta para que seja 
iniciado o prornço das eleições e a proclamação dos eleitos. 

I - O transcurso das eleições e os nomes dos eleitos constarão da ata da 

II - 
Os eleitos para suprirem vacância nos Conselhos de Administração ou Assembleia. 

Fiscal exercerão os cargos somente até o final do mandato dos respectivos 

III - A posse ocorrerá sempre na Assembleia Geral em que se realizarem as antecessores. 	
• 

eleições, após encerrada a Ordem do Dia. 

§5° 
 - Não se efetivando nas épocas devidas a eleição de sucessores, por motivo 

de força maior, os prazos dos mandatos dos administradores e fiscais em 
exercício consideram-se automaticamente prorrogados pelo tempo necessário 
até que se efetive a sucessão, nunca além de 90 (noventa) dias. 

§6° 
 - São inelegíveis, além das pessoas impedidas por lei, os condenados a pena 

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, suborno, concessão, peculato ou contra a economia 

o ular, a fé ública ou a ro riedade. 

Nen Peetidentel'aisesedo eine. ort 
86. Edifica* Ciento Isto Center. Est Pin. Solo 3E41 f 

e Soba 5241. Gelato - vagina de Coravasin - fl. 
Cede 45.000-525. 

reili& 3f 1.79

9\ ms‘*\  

Certifico o Registro soba nfi 97657992 em 27/04/2017  

alSê 	
Protocolo 170213730 de 20/04/2017  

tV 	
Nome da empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE MIRE 29400040

349  

ILICES 	
Este documento pode ser verificado em littp://regin.juceb.ba_gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 

Chancela 193945626660435  
Esta Cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/20

17  

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 



COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 
riu N°  

F. 35L1 
-C 

F Al   o  
e 	e 	• Gall e• 

ti 
	• 
 • • • 

Art. 43. A COOFEMED deverá deliberaejukiáblienie, 44:Assembleia Geral 

Ordinária, sobre a adoção ou não de diferentes faixa; deat'eaada dos sócios 

§ 1°. No caso de fixação de faixas de retirada, a diferença entre as de maior e as 

de menor valor deverá ser fixada na Assembleia. 

§ 20. É vedado à COOFEMED distribuir verbas de qualquer natureza entre os 
sócios, exceto a retirada devida em razão do exercício de sua atividade como 
sócio ou retribuição por conta de reembolso de despesas comprovadarnente 

realizadas em proveito da COOFEMED. 

SECÇÃO II 

DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

MIL 44 - 
A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessário 

e poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse social, desde que 
mencionado, de forma explicita, no Edital de Convocação. 

Art. 45 - É da competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária 

deliberar sobre os seguintes assuntos: 

I - Reforma do Estatuto. 
II - Fusão, incorporação ou desmembramento. 
Iii - Mudança de objetivo. 
IV - Dissolução voluntária e nomeação de liquidante. 
V - Contas do liquidante. 

PARÁGRAFO ÚNICO - São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos 
cooperados presentes com direito a voto para tomar validas as deliberações de 

que trata este artigo. 

SECÇÃO Iii 

DA ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL 

Art. 46- Além da realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a 
COOFEMED deverá realizar anualmente, no EflittiMO, mais urna Assembleia 

Geral Especial para deliberar, entre outros assuntos especificados no edital de 
convocação, sobre a gestão da COOFEMED, disciplina, direitos e deveres dos 
sócios, planejamento e resultado económico dos projetos e contratos firmados e 
organização da Prestação de Serviço, conforme o seu objetivo social. 
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COOPEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE Fls. '25S 	____ 

.... e . 	:is' 
§ 1°. A Assembleia Geral Especial de que tOtigstfe.arEikosrera ser realizada 

no segundo semestre do ano. 
§ 2°. Os procedimentos para a realização da Assembleia Especial obedecerão 
aos mesmos critérios observados para as Assembleias Ordinárias e 

Extraordinárias 

CAPITULO VIII 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 47- A COOFEMED será administrada por urn Conselho de Administração 
composto de 03 (três) membros, todos cooperados, em pleno gozo de seus 
direitos sociais, denominados de Presidente, Diretor Técnico Operacional e 
Diretor Administrativo Financeiro, eleitos pela Assembleia Geral para mandato 
de 04 (quatro) anos, sendo obrigatória a renovação de 1/3 (um terço) de seus 

membros ao término de cada mandato. 

§ 1° - Não poderão ser eleitos para membros do Conselho de Administração 
impedidos em razão de crimes disposto em Lei, que não tenham direito de 
voto, estejam com restrição na Receita Federai, bancos e órgãos de controle de 
crédito, ou ainda os menores de 18 (dezoito) anos, salvo os emancipados. 
§ 2° - Não podem compor a Conselho de Administração, cônjuges afiriS e 

parentes entre si até o 2° grau em linha reta ou colateral. 
§ 30 - O Presidente do Conselho de Administração será o Presidente da 

COOFEMED 
§ 40 - Os membros do Conselho de Administração serão eleitos pela Assembleia 
Geral tomando posse automaticamente na referida Assembleia. 

Art. 48 - Nos impedimentos por prazos inferiores a 90 (noventa) dias o 
Presidente será substituído peio Diretor Administrativo Financeiro. 

§ 1° - Nos impedimentos inferiores a 90 (noventa) dias, os diretores se 
substituem entre si acumulando as funções pertinente a cada cargo. 
§ 2" - Nos impedimentos superiores a 90 (noventa) dias qualquer cargo do 
Conselho de Admirdstração, deverá ser convocada Assembleia Geral para o 
devido preenchimento e cumprimento do restante do mandato. 

Art. 49 - O Conselho de Administração rege-se pelas seguintes normas: 

I - Reúne-se ordinariamente a cada mês e extraordinariamente sempre que 
necessário por convocação do Presidente ou por solicitação do Conselho Fiscal. 
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FL 
- Delibera validamente com a presença da íncia*ifelellgêuVinembros, proibida 

• 	• •• ••

O  

a representação sendo as decisões torra‘cíag 	
MaiaNi dos votos dos L' 

presentes, reservando-se ao Presidente o voto de desempate.' 

- As deliberações serão consignadas em atas circunstanciadas, lavradas, 
lidas, aprovadas e assinadas no final dos trabalhos pelos membros presentes, 
sendo transformadas em resoluções para constituir o regimento intento, 

quando for o caso. 

Parágrafo Único - Perderá automaticamente o cargo, o membro do Conselho de 
Administração que sem justificativa, faltar a 03 (três) reuniões ordinárias 
consecutivas ou a 06 (seis) alternadas durante o ano. 

Art. 50- Compete ao Conselho de Administração, entre outras atribuições: 

I - Planejar e acompanhar a programação de serviços prestados pelos 
cooperados, estabelecendo qualidade e fixando quantidade, valores, prazos, 
taxas, encargos e demais condições nec0s=shias a sua efetivação. 

II 
- Manter permanente contato com pessoas, empresas e cooperativas para 

efeito de contratos de serviços. 
Iii

- Controlar a forma de vinculação, desvinculação e remuneração de cada 

cooperado, em relação aos contratos firmados. 
IV - Fazer cumprir as disposições contidas no Regimento Interno. 
V - Verificar constantemente o estado econômico-financeiro da 

COOFEMED. 

através de relatórios e balancetes, a fim de melhor conduzir seus negócios. 
VI - Deliberar sobre a admissão, demissão, eliminação e exclusão de cooperado 

ou medidas disciplinares. 
VII - 

Fixar normas para admissão, disciplina e demissão de empregados. 
VIU - Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral. 
IX - Indicar bancos nos quais deitem ser feita a movimentação financeira e 
estabelecer regras para essa movimentação inclusive fixando limite a ser 

mantido em caixa. 
X - Adquirir, alienar ou onerar bens móveis e imóveis, com expressa 

autorização da Assembleia Geral. 
XI - Apresentar a Assembleia Geral, as políticas, planos de ação, programas e 

orçamentos
XII 	

. 
- 

Organizar, quando for o caso, de acordo com a lei cooperativista, os 

núcleos seccionais de cooperados. 
XIII - Zelar pelo cumprimento das leis cooperativista e outras aplicáveis e pela 
participação dos cooperados visando o pleno funcionamento da COOFEIVIED. 
XIV - Criar Núcleos Operacionais para melhor desenvolvimento dos objetivos 

da COOFEMED, obedecendo ao disposto ein Lei. 
XV - Abrir núcleos de negócios era municípios do estado e/ou no país. 

OIGOCiPieAdente Tanotedo flOVOP. 02  22. tenteie conquista oestes. 220140.S~ 5940 ef 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚD c.  

PARÁGRAFO ÚNICO - O Conselho 4e3 4a4pr3pio convocará ou 

contratará sempre que necessário, orpteesiptssfgreatriento de profissional 
especializado, conforme o caso, para auxiliá-lo no gereadgento e decisões que 

lhe são pertinentes. 

Art. 51 - Ao Presidente compete, dentre outras as seguintes atribuições: 

I - Supervisionar as atividades da ,COOFEMED, através de contatos assíduos 

com os demais Diretores e Gerentes; 
- Verificar frequentemente a situação financeira e o movimento bancário; 

Ia - Assinar individualmente, ou conjuntamente com o Diretor Administrativo 
Financeiro, os cheques, contratos e documentos constituintes de obrigações 

bancárias. 
IV - Assinar individualmente os contratos e demais documentos constitutivos de 

obrigações da COOFEMED; 
V - Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração e de 

Assembleia Geral; 
VI - Representar a COOFEMED ativa e passivamente, em juizo ou fora dele; 

VII - Constituía-  mandatário; 
VIII - Assinar a Ficha de Matricula dos cooperados; 
IX - Apresentar a prestação de contas a Assembleia Geral; 
X - Executar atividades de relações e intercomunicações com cooperativas, 
órgãos e autoridades cooperaliviatas, ou públicas e privadas, imprensa e 
pessoas em geral visando os interesses da COOFEMED; 
XI - Exercer outras atribuições designadas pelo Conselho de Administração e 

Assembleia Geral. 

Art. 52 - Ao Diretor Técnico-Operacional compete, dentre outras, as seguintes 

atribuições: 

I - Supervisionar e controlar as atividades de pessoal da COOFEMED. 
II -Fiscalizar a qualidade e padrões dos serviços prestados pelos cooperados. 
ITT - Promover contatos e celebrar contratos com empresas para a prestação de 

serviços dos cooperados, compatíveis com os objetivos da COOFEMED. 

IV - Propor, planejar e executar treinamento para os cooperados. 
V - Propor e ser responsável pela efetivação de convênios e contratos com 
empresas ou entidades, em beneficio social e cultural dos cooperados e 

empregados da COOFEMED. 
VI - Elaborar e controlar os planos e programas de benefícios de bem estar 

social dos cooperados e familiares. 
VII - Exercer outras atribuições designadas pelo Conselho de Administração e 

Assembleia Geral 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 
 

Art. 53 - Ao Diretor Administra o Pin* igossoons".PeR,. dentre outras, as 
Cie • 46 	e o' 

seguintes atribuições: 	 • 	• •.11 •p• pio 

- 
Secretariar e lavras as Atas das reuniões do Conselho de Administração e das 

Assembleias Gerais, responsabilizando-se pelos documentos e arquivos 

referentes. 
II - Preparar ou mandar preparar as correspondências e expedientes da 
COOFEMED e controlar os recebimentos e arquivamentos dos mesmos. 
1.11 - Preparar o relatório anual da gestão e organizar as demais peças da 
prestação de contas anual para apresentação à Assembleia Geral. 

- Responsabilizar-se pela contabilização e controle de contas a pagar 
e 

receber da COOFEMED. 
V - Participar na elaboração dos orçamentos de preços e contratos com os 

demais Diretores e Conselheiros 
VI - Assinar a Ficha de Matricula dos cooperados em 

sUbStibliçãO do 

Presidente, quando sua ausência da sede da COOFEMED. 
VII - Se necessário, e solicitado, assinar juntamente com o Presidente, os 
cheques, contratos e documentos constituintes de obrigações bancárias. 
VIII - Elaborar o plano orçamentário anual e controlar sua execução. 
IX - Exercer outras atribuições designadas pelo Conselho de Administração e 

Assembleia Geral. 

cArtrurn rx 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 54 - A Cooperativa de Trabalho constituída por até 19 (dezenove) sócios 
poderá estabelecer, em Estatuto Social, composição para o Conselho de 
Administração e para o Conselho Fiscal distinta da prevista na Lei, 
assegurados, no mínimo, 3 (três) conselheiros Fiscais, todos, cOoperados, eleitos 
a cada (Ti (uni) ano pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição de 

apenas 1/3 (um terço) dos seus componentes. 

§1° - Os negócios e atividades da cooperativa serão fiscalizados assídua e 
minuciosamente por um Conselho Fiscal, constituído de 03 

(três) membros 

efetivos e 03 (três) suplentes, todos cooperados, eleitos anualmente pela 
Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição de apenas 1/3 (um terço) dos 
seus componentes, quando superior a 20 (vinte) sócios, conforme disposição 

legal. § 2° - Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis na forma 
deste Estatuto, os cônjuges e parentes entre si e do Conselho de Administração 

até 2° grau, em linha reta ou colateral. 
§ 30 - Q associado não pode exercer cumulativamente funções no Conselho 

Fiscal e no Conselho de Administração. 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAHIOBP roz. 
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O O o BUO 110 
...... 	• • 

• O 	90 RO 

Art. 55 - O Conselho Fiscal reúne-se st Fer
' clierfatiarrtnti " trimestralmente e 

extraordinariamente sempre que necessário, com a 'parti.ciplição de no mínimo 

03 (três) de seus membros. 

§ 1° - As reuniões poderão ser convocadas por qualquer de seus membros, pelo 

Conselho de Administração ou da Assembleia Geral. 
§ 20 - Na encomia do Coordenador, os trabalhos poderão ser dirigidos por 

qualquer dos membros presentes, escolhido na ocasião. 
§ 3° - As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos e constarão 
de ata lavrada em livro próprio que no final dos trabalhos será lida e assinada 

pelos presentes. 
§.4° - Perderá automatica.mente a função de Conselheiro o membro que, sem 
justificativa:, faltar a OS (três) reuniões ordinárias ccmsecutivas ou a 06 (seis) 

alternadas durante o ano. 

Art. 56 - Ocorrendo 03 (três) ou mais vagas no Conselho Fiscal, o Conselho de 
Administraçã'o convocará Assembleia Geral para nova eleição de 
preenchimento e cumprimento do restante do mandato. 

Art. 57 - Compete ao Conselho Fiscal exercer assídua e constante fiscalização 
sobre as operações, atividades e serviços da COOMVIED cabendo-lhes entre 

outras as seguintes atribuições: 

- Examinar balanceies, relatórios e outros demonstrativos financeiros, 
contábeis e orçamentários mensais e a prestação de contas anual do Conselho 
de Administração, emitindo parecer para a Assembleia Geral. 
11 - Examinar documentos constitutivos de obrigações, livros de atas, de 

empregados, fisrais e outros obrigatórios da COOFEMED

III 	

; 

- Auscultar os interesses e manifestações dos cooperados, tornadores e 
beneficiários dos serviços quanto ao funcionamento e gestão administrativa; 
IV - Dar conhecimento a Conselho de Administração e Assembleia Geral das 
conclusões dos trabalhos, buscando sanar irregularidade; 
V - Convocar Assembleia Geral Extraordinária para decisão sobre problemas 

graves e urgentes; 

§ 1° 
 - Para desempenho de suas funções terá o Conselho Fiscal aceso livre a 

qualquer setor, livro, documento e registro sem, contudo, intervir diretamente 

na rotina e fatos encontrados. 
§ 2° - Poderá o Conselho Fiscal, para assessorá-lo no desempenho de suas 
tarefas, solicitar a contratação de auditoria independente. 

CAPÍTULO X 
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COOFEMED- COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 
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DA COORDENAÇÃO DAS AlTélb
: ST$F.SYRtSTADAS 

Art. 58 - A COOFEMED deverá sübmeter as atividades prestadas fora do seu 
estabelecimento a uma Coordenação com mandato de 01 (uni-) ano ou ao prazo 
estipulado para a realização dessas atividades, eleita em reunião específica 
pelos cooperados que se disponham a realizá-las, em que serão expostos os 
requisitos para sua consecução, os valores contratados e a retribuição 

pecuniária de cada sócio partícipe. 
§ I° - As deliberações tomadas na reunião deverão ser registradas em Ata. 
§ 2° - Á convocação para a reunião será feita por meio de um oficio numerado 
pela COOFEMED ou por um convite ou ainda por um comunicado dirigido ao 

grupo que realizará as atividades que foram 
contratadas ou através de 

convocação em jornal de circulação regional. 

§ 	
- A retribuição pecuniária do Cooperado Coordenador que desenvolver a 

coordenação se dará da seguinte forma: 

a) R$ 300,00 (trezentos reais) para o Coordenador que atuar em localidade 
com até 100 (cem) Cooperados atuantes na prestação de serviço pata 

lz) R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o COordenadOT que atuar em terceiros; 

localidade com mais de 100 (cem) cooperados, até 200 (duzentos) 
cooperados atuantes na prestação de serviço para terceiros; 

c) R$ 500,00 (quinhentos reais) para o Coordenador que atuar em 
localidade com mais de 200 (duzentos) cooperados atuantes na prestação 

de serviço para terceiros. 

Art. 59 - Caberá ao Coordenador apresentar ao Conselho de Administração da 
COOFEMED as opiniões, deliberações e necessidades do núcleo de cooperados 
que o elegeu, devendo, ainda, viabilizar a realização de reuniões entre o Corpo 
Administrativo da Cooperativa e os Cooperados sob sua coordenação, 
estabelecendo contato entre ambas as partes para a escolha do local, da melhor 
data e de outros fatores necessários ao desenvolvimento de um encontro 

produtivo. 

CAPITULO XI 

DOS LIVROS OBRIGATÓR/OS 

Art. 60 - A COOPEMED deverá ter além de outros, os seguintes livros e ou 

folhas e fichas digitadas eletronicamente: 

I - Com termos de abertura e encerramento subscritos pelo Presidente: 

PraÇa 
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PIPSta 5alle MO 	14)  

e 5nle 5243. Bentoo 
- ViRÕtie de Conote:At • B0. OLP, 45.000525. 

Itte•Pf 
'INCES 

Certifico o Registro sob o 0 97657992 em 27/0412017 
Protocolo 170213730 de 20/04/2017 
Nome da empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE NIRE 294000403

49  

Este documento pode ser verificado em tatp://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 
 

Chancela 193945626660435  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02105/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 



COOFENIED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SACI) 

Matrícula 	
1, 

; 	
e • • . eGe 0 ...... 	e a 
g 	e 	ci e 	é I) 	are 

Presença de cooperados nas Assembleias ,ceiels* .5.  r, ; 
Atas das Assembleias; 	

- 	.° ' e.  

Atas do Conselho de Adminisfração; 
Atas do Conselho Fiscal; 

II - Autenticados pela autoridade competente: 

P 
Els i3t,Li 

 

o 
o 

Livros fiscais; 
Livros contábeis. 

PARÁGRAFO ÚNICO - É facultada a adoção de livros de folhas soltas ou 

fichas, devidamente numeradas. 

Art. 61 - No Livro/Ficha de Matricula os cooperados serão inscritos por ordem 

cronológica de admissão dele constando: 
I - O nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e residência dos 

TI - A data de sua admissão e, quando for o caso, da sua derrdssão, eliminação cooperados. 

ra A conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social. 
ou exclusão. 

IV - Assinatura de duas testemunhas. 

CAPITULO XII 

DO BALANÇO, RESULTADOS E FUNDOS 

Art. 62 - O Balanço Geral, Demonstrativos de Resultados e outras peças 
contábeis serão levantados anualmente, na data de encerramento do exercício 
social, de acordo as normas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e 
dispositivos legais dos órgãos oficiais e entidades de representação do 

cooperativismo. 

Art. 63 - Dos resultados apurados, ocorrendo sobras, primeiramente serão 
deduzidos para os Fundos Legais e outros existentes, os percentuais devidos e o 
restante das sobras liquidas serão destinadas conforme decisão da Assembleia 
Geral atendendo ao que dispõe o inciso "VI", do Art. 9° deste Estatuto. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Se os resultados apresentarem perdas ou prejuízos, os 
mesmos serão levados à conta do Fundo de Reserva e, sendo este insuficiente 
serão cobertos mediante rateio dós cooperados, de acordo com decisão da 
Assembleia Geral, atendendo ao que dispõe o inciso "IV" do artigo 10 deste 

Estatuto. 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚD4Fg. 

Art. 64 - Os custos e dispêndios será cobeitis c
áiroslidoplarados que tenham 

participado dos serviços contratados duraredoipleIgcijofl i.  

Art. 65 - A COOFEMED e obrigada a constituir os seguintes Fundos: 

- Reserva Legal, destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de 
suas atividades, constituído de, no mínimo 10% (dez por cento) das sobras 

brutas do exercício. 
II - Fundo de Assistência Técnica e Educacional - FAltb, destinado a prestação 
de assistência aos seus cooperados e familiares e aos empregados da 
COOFEMED, constituído de, no =animo, 5% (cinco por cento) das sobras 

brutas do exercício. 

1° - Os Fundos Legais são indivisíveis entre os cooperados e somente em caso 
de dissolução da COOFEMED, havendo saldo remanescente terá a destinação 
que deliberar a AsáPmbleia Geral detextMção. 

20 - A COOFEMED, poderá criar outros fundos, inclusive rotativos, com 
recursos destinados a fins específicos, fixando o modo de formação, custeio, 
aplicação e liquidação, devendo ser aprovados em Assembleia Geral e 
regulamentados em Regimento Interno. 

MI. 66- Reverte-se para os Fundos Legais: 

I - Para Reserva Legal, os auxílios e doarões não especificadas, rendas eventuais 

e outros valores arrecadados. 
II - Para o FATES, os resultados de operações com não cooperados, bem como 
os decorrentes de participações em sociedades não cooperativas e outras 
valores propostos pelos cooperados e aprovados em Assembleia Geral. 

CAPÍTULO xm 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 69 - A COOFEMED poderá ser dissolvida, de acordo corno dispõe sobre o 

assunto a Lei Cooperativista. 

ArL 68 - A estrutura operacional da COOFEMED será elaborada e proposta 
pelo Conselho de Administração à aprovação da Assembleia Geral para sua 

implementação e funcionamento- 

Art. 69 - Os casos omissos serão decididos pela Assembleia GeraL com base nos 
princípios doutrinários e na Lei. 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAC./ 

Art. 70 - Este ESTATUTO foi reformado nSi;,-,Ssatubteita Oral Extraordinária 
se*e is oir 
e realizada no dia 30 de Março de 2017. 	
• • • a r•• e 	.D031:141 	á& 

c 	3 Ota • • 

Este Estatuto é copia Si do que se encontra lavrado no Livro de Atas de 
Assembleia Geral da COOFEMED, e vai por mim, Presidente da Assembleia, 
pelo Diretor Administrativo Financeiro, pela Diretora Técnica-Operacional e 
pela Secretária da Assembleia Geral Extraordinária assinado. Urandi - Bahia, 30 

de Março de 2017. 
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FL 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da COOFEMED - Cooperativa de 

Trabalho da Saúde, inscrita no NIRE sob o n° 294 0004034-9, e no CNPJ sob o. I Prx. 

n
P 19.322934/0001-78, realizada em 06 de Setembro de 2017. 

Aos seis Mas do mês de Setembro de dois mil e dezessete, na sede social da 
COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE, na 

.Praca. 

Presidente Tancredo Neves, n° 86, Edifício Conquista Center, 2° Piso, Sala,32rA 
e Sala 32-B, Bairro Centro, rPiP 45000-525, Vitória da Conquista, EsiVd" 

da 

Bahia, em Última convocação, reu.nixarn-se em Assembleia Geral ExtraorcrAfia
,  

52 (cinquenta e dois) Cooperados da COOFEMED: 1. jwnille Santos Moneta 
Tortoreli, brasileira, casada, Técnica de Enfermagem, portadora da Cétikande 

Identidade n° 1150668024 
 SSP/BA, inscrita no CPF sob n° 025.69491.5r,D3,  

residente e domiciliada no Loteamento Cidade Universitária, n° 115, 
ApY02, 

Residencial Vila Espanha, Torre A, Bairro Candeias, CT.P 45.000-000, Vitória da 
Conquista, BA; 2. Angelita Borges Costa, brasileira, solteira. Técnica de 
Enfermagem portadora da Cédula de Identidade n" 04.409.452-32 SP/BA, 
inscrita no CPF sob o n° 007.632.325-05, residente e domiciliada na Rua Almiro 
Alves Dias, n° 16, Bairro Santa Rita, CEP n° 15.150-000, Encruzilhada - BA; 3. 
José Humberto Alves Pereira Sobrinho, brasileiro, solteiro. Técnico de 
Enfermagem, portador da Cédula de Identidade n° 09773082 35 SSP/BA, 
inscrito no CPF sob o n° 033.284.785-31, residente e domiciliado na Rua 
Maximirulano Matos, n° 22, Bairro Alvorada, CEP n° 45.150-000, Encruzilhada - 

BA; 4. 
'carie Moreira Cardoso Portela, brasileira, casada, Assistente Social, 

portadora da Cédula de Identidade n° 03147656 20 SSP/BA, inscrita no CPF sob 
o n° 594.571.125-04, residente e domiciliaria na Rua João Miguel Lourenço, no 
440, Bairro Alto Maron rPP ri° 45.005-080, Vitória da Conquista - BA; 

5. Márcio 

Luiz Barbosa Santos, brasileiro, solteiro, Dentista, portador da Cédula de 
Identidade n° 1273072812 SSP/BA, inscrito no CPF sob n° 042.388.975-3

6, 

residente e domiciliado na Rua Guilherme Aguiar, o' 63, Bairro Iracema, CEP 
45.035-570, Vitória da Conquista-BA; 6. .Ariomar Dias da Rocha Filho, 
brasileiro, casado, Médico, portador da Cédula de Identidade ri° 0821605 764 
b.S1 / BA, inscrito no CPF sob ril" 789.398.525-91, residente e domiciliado na Rua 
Via Local 06, n° 35, Vivendas dos Candeias, Bairro Candeias, Citie 45.028-72

6, 

Vitória da Conquista-BA; 7. Thuanny Moreira Silva, brasileira, solteira, 
Enfermeira, portadora da Cédula de Identidade n° 1364697793 SSP/BA, inscrita 

no CPF sob n0048345.90542, residente e domiciliada na Rua Lorival Cairo, n°  

84, Bairro Recreio, (PP 45.020-560, Vitória da Conquista-BA; 8. Aline Gomes 
Vila Nova, brasileira, solteira, Farmacêutica, portadora da Cédula de 

Identidade n° MG-19.887.344  SSP/BA, inscrita no LEP sob no 025486.45541, 

residente e domiciliada na Rua Claudia Botelho, s/n, Comi.: Vivenda, Rua C, 
Casa 43, Bairro Primavera CEP 45.013-010, Vitória da Conquista-BA; 9. Maria 
Neta Almeida Lima do Carmo, brasileira, casada. Técnica de Enfermagem, 
inscrita no CPF sob n° 019.561.935-88, portadora da Cédula de Identidade n° 

12.619.04495 
 SSP/ BA, residente e domiciliada na Rua G, n° 71, Povoado de Vila 

Bahia, CEP n° 45.150-000, Encruzilhada - BA; 10. Geruza Vieira dos Santos, 
brasileira, casada, Técnica em Enfermagern, portadora da Cédula de Identidade 

fik 
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FL No 

o 

Ata da Assembleia Geral ExtraorilinÁxia da COOFEMED - Cooperativa de 

Trabalho da Saúde, inscrita no NIRE sob o n°29 4 0004034-9, e no CNPritaibMO 

no 19.322.934/0001-78, realizada em 06 de Setembro de 2017. 
 

n° 1007768843 SSP/BA, inscrita no CPF sob n° 005.683.905-71, residente e 
domiciliado na Rua Eurico Sá Leite, n° 1101, Bairro Massaranduba, CEP 15.580-
000, Ibirataia -BA; 11. Ivana da Silva Nascimento, brasileira, casada, Técfueaeim 
Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade n° 14467670-27 89Pf BA, 
inscrita no CPF sob n° 059.838.045-02, residente e dorniciliada na Ra:No 
Miguel, n° 1 A, Bairro Firmino, CEP 45.580-000, Ibirataia-BA; 12- bislehe 
Pereira Leite, brasileira, solteira, Assistente Social, portadora da CégillilWlie 
Identidade n° 10.153.950 90 SSP/BA, inscrita no CPF sob n° 001.1717$54

6,  

residente e domiciliado. na  Rua 29 de Julho, n° 29, Bairro Bela Vista, (PT 4Q4.665- 

110 	

000, São Felix do Coribe- BA; 13. Cristiane Vieira da Silva, brasileira, solteira, 
Técnica de Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade n° 089905652

0  

SSP/BA, inscrita no CPF sob á° 829.665.595-00, residente e domiciliada na Praça 

ArgeMina 
Filar& n° 5554, Bairro Centro, CEP 47.640-000, Santa Maria da Vitoria 

- BA; 14. Siaria Silva dos Santos Oliveira, brasileira, casada, Técnica de 
Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade n° 1197697942 SSP/BA, 
inscrita no CPP sob n° 017.750.715-29, residente e domiciliado na Avenida Ilton 
Leal, n° 38, Bairro Centro, CM' 45.580-000, Ibirataia-BA; 15. Luiza Pinheiro 
Melo, brasileira, solteira, Fonoaudióloga, portadora da Cédula de Identidade n° 
09693219-88 SSP/BA, inscrita no CPF sob n° 024.271.435-88, residente na Rua 

Libanio José dos Santos, n° 54, Bairro Centro, CEP 45.550-000, Gandu-BA; 16. 
Ayalla Santos Oliveira, brasileira, solteira, Farmacêutica, portadora da Cédula 
de Identidade n° 10077798-88 SSP/ BA, inscrita no CPF sob n° 043.210.585-97, 

residente e domiciliada na Rua Paulo José Santos, n° 17, Bairro AABB, CEP 
45.580-000, Ipiati-BA; 19. Alana Dias Souza, brasileira, em união estável, 

01. 	

Técnica de Saúde Bucal, portadora da Cédula de Identidade n° 13742172-98 
SSP/BA, inscrita no CPF sob n° 066.214.105-90, residente e domiciliada na Rua 
Antônio Nunes Pacheco, ri° 07, Bairro Manoel Pereira Silva, CEP 45.580-000, 
Ipiaú-BA; 18. Tilais Souza Custodio de Oliveira, brasileira, casada, Técnica em 
Análise Clínica, portadora da Cédula de Identidade n° 13018763-13 SSP/BA, 
inscrita no CPF sob n° 054.213.055-62, residente e domiciliada na Rua 
Aristóteles Dias da Fonseca, na 8, Bairro AABB, CEP 45.580-000, Ibirataia - BA; 
19. Anelizia Alves de Araújo, brasileira, solteira, Odontóloga, portadora da 
Cédula de Identidade n° 14282-37 SSP/ BA, inscrita no CPF sob no 215.018.585-
72, residente e domiciliaria na Rua Antônio L Nogueira, n° 13, CEP 45.570-000, 
Ipia6. da Conceição-BA; 20. Tatiele Borram Mascarenhas, brasileira, solteixa, 
Enfermeira, portadora da Cédula de Identidade n° 9621878-95 SSP/BA, inscrita 

no CTF sob n° 033.217355-04, residente e domiciliado. na 
 Rua Manoel Lourenço, 

n° 11, Bairro Nova Ibirataia de Cima, C'F2 45580-000, Ibirataia - BA; 21. Patricia 
Fogaça Viana Pires, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de 
Identidade n° 27.801356-9 SSP/SP, inscrita no CPF sob n

0267.536.688-96, 

residente e domiciliada na Rua Francisco Coimbra, n° 253, Bairro AABB CEP 
47.640.000, Santa Maria da Vitória -BA; 22. Bruna Mklos de Oliveira, 
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária da COOFEMED - Cooperativa de 

Trabalho da Saúde, inscrita no MIRE sob o n° 294 0004034-9, e no CNPjlie 

n° 19.32293Q0001-78, realizada em 06 de Setembro de 2017. 

brasileira, solteira, Médica, portadora da Cédula de Identidade n° 5151327 
SSP/GO, inscrita no LPF sob n° 029.785.031.81, residente e domiciliada na Rua 
Teixeira de Freitas, n° 585, Bairro Centro, CEP 47.640-000, Santa Maria.. da 
Vitória-BA; 23. Viviane Bonfim Costa Lima, brasileira, casada, Técplea. de 
Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade re 59967W SSP/GO, másfpta 
no CPF sob n° 028.502.635-67, residente e domiciliada na Rua Cir.malito 
Bernardino, s/ n, Bairro Agenor Braga, CEP 47.665-000, São Feliz do Caribe - 
BA; 24. Taina Fernandes de Castro Barros, brasileira, solteira, thittiita, 
portadora da Cédula de Identidade n° 1510544011 SSP/BA, inscrita no ORE.gob 
ri° 066.161875-78, residente e domiciliado na Rua Joaquim Rodrigues dos Anjos, 
s/n, Bairro Centro, CEP 47.665-000, São FAlix do Coribe - BA; 25. Lucimar 
Nunes Medeiros, brasileira, casada, Técnica de Enfermagem, portadora da 
Cédula de Identidade n° 0799226765 SSP/BA, inscrita no CPF sob n° 
883.237.735-72, residente e domiciliaria na Rua Lassa, n° 181, Bairro Centro, t-EV 
47.665-000, São Felix do Coribe-BA; 26. Laureei Ferreira Lima, brasileira, viúva, 
Técnica de Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade n° 06.625.977-02 
SSP/BA, inscrita no CPF sob n° 611 178 035-20, residente e domiciliada na Rua 
Leonildo Oliveira, n° 141, Bairro Centro CFR 47.665-000, São Feliz do Caribe-
BA; 27. Carla Sararia Oliveira, brasileira, casada, Farmacêutica, portadora da 
Cédula de Identidade n° 1402721510 SSP/ BA, inscrita no CPF sob n° 
027.592.955-83, residente e domiciliado na Rua Jeremias R. da Silva, s/ n, Bairro 
AABB, CEP 47.640-000, Santa Maria da Vitória-BA; 28. Pedrina Santana 
Alcântara Silva, brasileira, casada, Técnica de Enfermagem, portadora da 
Cédula de Identidade n° 1354283198 SSP/BA inscrita no CPF sob n°042.222875- 

. 	
39, residente e domiciliaria na Rua Lucineia B. Guimarães, n°152, Bairro Campo 
velho, CEP 47665-000, São Feliz do Coribe-BA; 29. Flavia Danielle Cordeiro 
Rodrigues, brasileira, casada. Técnica de Enfermagem, portadora da Cédula de 
Identidade n° 5570170 SSP/PE, inscrita no CPF sob n° 030.540.584-50, residente 
e domiciliada na Avenida Colômbia, n° 01, Bairro Centro 1 10)47.640-000, Santa 
Maria da Vitoria-BA; 30. Nubla Araújo Silva, brasileira, solteira, Técnica de 
Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade rf 08.552.330-52 SSW BA, 
inscrita no CPF sob ri° 278.528.448-40, residente e domiciliada na Rua Francisco 
Coimbra, n°355, Bairro Centro, Lhe 47.640.000, Santa Maria da Vitoria -BA; 31. 
Cândida Thaise Messias de Matos, brasileira, solteira. Enfermeira, portadora 
da Cédula de Identidade rt° 13.543.433.52 SSP/BA, inscrita no CPF sob n° 
041.429.565-07, residente e domiciliada na Rua Virgílio Vieira Neves, n° 127, 
Bairro Bela Vista, Chi.' 47.665-000, São Feliz do Coribe-BA; 32. Fernanda de 
Cassia Oliveira, Brasileira, Solteira, Técnica de Enfermagem, portadora da 
Cédula de Identidade n° 1670979466 SSP/BA, inscrita no CPF sob n° 
895.550.311-34, residente e domiciliada na Rua Jorge Fogaça, n° 197, Bairro 
Centro, CFP 47.665-000, São Feliz do Coribe-BA; 33. Camila Dias Pereira, 
brasileira, solteira, Enfermeira, portadora da Cédula de Identidade n° 
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EL N° 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da COOFEMED - Cooperativa de 

Trabalho da Saúde, inscrita no NIRE sob o n° 29 4 0004034.
9, e no CNP J subo 

n° 19.322.934/0001-78, realizada em 06 de Setembro de 2017. 

0575561.8666 SSP/DF, inscrita no L± 'k' sob n° 049.202_815-01, residente e 
dorniciliacia na Rua Jorge Fogaça, rt° 38, Bairro Centro, CEP 47.665-000, Sã? Feliz 
do Coribe -BA; 34. Ediane Oliveira Araújo, brasileira, casada, Finfa:malta

,  

portadora da Cédula de Identidade n° 1253426325/BA, irtsaita no CPF. 
cuia m° 

016.550.69543, residente e domiciliada na Rua F, n° 33, Bairro Bela VisiWEP 
47.665-000, São Fali% do Coribe-BA; 35. Keilia Fabiana Silva Cabral, &agarra, 
casada, Técnica de Enfermagem, portadora da Cédula de Identidadflu

°  

1577912039 SSP/BA, inscrita no CPF sob n° 034.678105-19, resiagati e 
dorniciliada na Rua 8, n° 30, Bairro Agenor Braga, CEP 47.665-000, São Faix

ado 

Coribe-BA; 36. Laia Pereira Viana, brasileira, solteira, Médica, portadora da 
Cédula de Identidade re 141174439 SSP/BA, inscrita no CPF sob n° 
038.596.405-691 residente e dorniciliada na Rua Caribe, n° 94, Bairro Centro, CEP 
47.665-000, São Feliz do Coribe-BA; 37. Marcia Ferreira de Almeida, brasileira, 
solteira, Técnica de Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade it

°  

1510135600 SSP/BA, inscrita no CPF sob n° 036.824.615-90, residente e 
domiciliada na Rua Djalma Bessa, n° 80, Bairro Centro, CEP 47.665-00

0, São 

Feliz do Coribe-BA; 38. Rita Vilma Jesus de Oliveira Teixeira, brasileira, 
casada, Técnica de Enferma.gem, portadora da Cédula de Identidade n° 
07.856.617-7 SSP/BA, inscrita no CPE sob n° 894.068.265-34, residente e 
domiciliada na Rua Joaquim Rodrigues dos Anjos, n° 160, Bairro Centro, CEP 

47.665-000
, São Feliz do Coribe-BA; 39. Gildeane Melo dos Anjos, brasileira, 

solteira. Técnica de Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade n
°  

1371433461 SSP/BA, inscrita no CPF sob n° 028.975.355-47, residente e 
domiciliada na Rua C, n° 150, Bairro Agenor Braga, CEP 47.665-000, São Felix 
do Coribe-BA; 40. Vânia de Jesus Pinto, brasileira, solteira, Enfermeira, 
portadora da Cédula de identidade rt° 116087204)7 SSP/BA, inscrita no CPF sob 
o n° 005.089245-29, residente e dorniciliada na Rua São Miguel, n° 16, CEP 
45.580-000, Ipiaa-BA; 41. Carolina Maria Pereira, brasileira, solteira, Técnica de 
Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade n" 01675230-90 SSP/BA, 
inscrita no CPF sob o n° 128.289.715-20, residente e domiciliada na Rua Gersino 
Coelho, re 11, Bairro Centro, CEP 45380-000, Ibirataia - BA; 42.. Gabriela 
Rodrigues Silva, brasileira, solteira, Enfermeira, portadora da Cédula de 
Identidade n° 11539616-01 SSP/BA, inscrita no CPF sob o rt" 054.845185-

04,  

residente e domiciliada na Rua Eurico Sá Leite, n" 81, Bairro Massaranduba
,  

CEP: 45.580-000, Ibirataia - BA; 43. jogaria Nascimento dos Santos, brasileira, 
solteira, Técnica de Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade n° 

06496786-80 
 SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 005.719.905-17, residente e 

domiciliada na Avenida Jurandy Pereira Gonçalves, n° 35, Bairro Ponto aia II, 
CEP 45.580-000, Ibirataia-BA; 44. Juliana Souza Santos, brasileira, solteira, 
Técnica de Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade n° 15444680-

75  

SSP/BA, inscrita no CPF sob n° 11a3.581.165-09, residente e domiciliada na Rua 
André °ribeira, n° 3, Bairro Mirassol, CEP 45.580-000, Ibiratala-BA; 45. Joilson 

(Ws 
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária da COOFEMED - Cooperativa de 

Trabalho da Saúde, inscrita no N1RE sob o ri° 294 0004034-9, e no CNPJ sob o 

n° 19.322.934/0001-78, realizada em 06 de Setembro de 2017. 
 

Fls 

dos Santos Silva, brasileiro, solteiro, Biornédico, portador da Cédula de 
Identidade n° 09290238-38, inscrito no CPF sob n° 018.065.945-60, residente e 
domiciliado na Rua Humbelino Correia de Araújo, n° 31 Bairro MassaraaMa

,  

CEP 45.580-000, Ibirataia - BA; 46- tosaria Mendes Lima, brasileira, riltoira, 
Enfermeira, porbitclora da Cédula de Identidade n° 1012223747 S5:1219A, 
inscrita no CPF sob o n° 020.066.925-77, residente e dorniciliada na Rua P

eattfeio 

Teixeira, ri° 
 75, Bairro Massaranduba, CEP 45 58Q-000, Ibirataia - BA; 47.:~

0  

Alves de Oliveira Júnior, brasileiro, solteiro, Psicólogo, portador da C(clia:de 
Identidade n° 13808718-08 SSP/ BA, inscrito no CPF sob o n° 036.683'47

6841 

residente e domiciliado na Rua Getúlio Vargas, ri° 120, Bairro Centro, CEP 
45580-000, Ibirataia - BA; 48. Jorge da Silva Lopes, brasileiro, solteiro, 
Enfermeiro, portador da Cédula de Identidade n° 04864792-69 SSP/BA, inscrito 
no CIPF sob o n° 753.968.82549, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, n

°  

33, Bairro Centro, CEP 45.580-000, lbirataia - BA; 49. Larissa de Souza Oliveira, 
brasileira, solteira, Enfermeira, portadora da Cédula de Identidade n

°  10166938-

00 SSP/BA, inscrita no Cl3
F sob o rt° 030.04-8.475-58, residente e domiciliada na 

Rua Antônio Coelho, n° 240, Bairro Eliseu Leal, CEP 45.450-000, Gandu-BA; 50. 
Ana Paula Souza Oliveira, brasileira, solteira, Técnica de Enfermagem, 
portadora da Cédula de Identidade n° MG 20.853.726 SSP/BA, inscrita no CPF 
sob o n° 051.177.895-39, residente e dorniciliada na Travessa João Goulart, n° 20, 
Bairro Ibirataia de Cima, CEP 45.580-000, Ibirataia - BA; 

51. Tayala Reis 

Santana de Souza sair, brasileira, casada, Psicóloga, portadora da Cédula de 
Identidade n° 09.632.112-18 SSP/BA, inscrita no CPF sob o tf 009.39144

5-81, 

residente e domiciliada na Rua Gercilio Coelho, n° 05, Bairro Centro, CEP 
45.580-000, Ibirataia - BA; 52. Camila Martins Azevedo, brasileira, solteira, 
Assistente Social, inscrita no CPF sob o n° 043.153395-47, portadora da Cédula 

de Identidade n° 12.867.649-39 SSP/BA, residente e domiciliaria na Rua 
Amâncio Alves, rt 01, Bairro Baixinha, CEP n° 45.150-000, Encruzilhada - BA; 
em observância às determinações do Estatuto Social da cooperativa. A 
comunicação realizou-se através de comunicação por escrito a todos os 
cooperados, através de circulares e do Edital de Convocação, sendo entregue 
uma cópia do Edital a todos, no dia 24 (vinte e quatro) de Agosto deste corrente 
ano, nos quais os mesmos assinaram e dataram o dia em que foram 
cientificados, conforme artigo 35 e parágrafos do Estatuto Social. A Assembleia 
Geral Extraordinária (AGE) teve inicio às 11:00 horas, em última convocação, 
com presença de 52 (cinquenta e dois) cooperados, conforme as assinaturas 

constantes na lista de presença da Ata. Nesta oportunidade, a Presidente da 

COOFEMED, Senhora lamine °,
antos Almeida Tortoreli, assumindo a 

presidência da Assembleia, agradeceu a presença de todos os presentes e 
convidou para compor a mesa os membros do Conselho de Administração e 

09 

membros do Conselho Fiscal, para auxiliarem nesta Assembleia, bem como foi 
escolhida a mim, Angelita Borges Costa, como Secretária 

"ad hoc". Dando 
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária da COOFEMED - Cooperativa de 

Trabalho da Saúde, inscrita no NIRE sob o n° 29 4 0004034-9, e no CN 

n° 19.322,934/0001-78, realizada em 06 de Setembro de 2017.  

continuidade, a Presidente solicitou a mim, Secretária, que Fizesse a leitura do 
Edital de Convocação, o qual vai transcrito nesta Ata: "EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. A Presiséqk da 

COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SALIVE, CNPft;:n°  

1R322.934/0001-78, NIRE sob n° 29400640349, com sede na cidade de Vitrettda 

Conquista, Estado da Bahia, sito na Praça Presidente Tancredo Neves, n° 86:U4Ni° 
Conquista Center, 20 Piso, Sala 32-A e Sala 32-B, Bairro Centro, CEP 4.5000.1-52t,  no 

uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os seus cooperados, que Insta ata 
sito 462 (quatrocentos e sessenta e dois), para reunirem-se em Assemblearal 
Extraordinária, que se realizará na sua sede, em 06 (seis) de Setembro de 2017, 
obedecendo aos seguintes horários e "quorum" para sua insta /ação, sempre no mesmo 
local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 1) Em Primeira convocação às 
09:00 horas com a presença de 213 (dois terços) das associados; 2) Em Segunda 

convocação às 10:00 horas com a presença da metade mais um do número de associados: 

3) Em Terceira e última convocação às 11:00 horas com a presença mínima 50 
(cinquenta) sócios; para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia para a AGE: 1) 

Eleição e Posse do novo Conselho de Administração; 2) Reforma do Estatuto 

Social da COOFEMED - Cooperativa de Trabalho da Saúde; 3) Fixação do 
valor dos honorários do Conselho Técnico; 4) Atualização do valor dos 
hononirios do Conselho de Administração. Vitória da Conquista/BA, 24 de Agosto 

de 2017. lamine Santos Almeida Tonel-dr Dando continuidade, a Presidente 

solicitou a leitura do Item "1" do Edital de Convocação para a Assembleia 
Geral Extraordinária: Eleição e Posse do novo Conselho de Adminis' tração. A 

Presidente nesse momento informou que o mandato de 04 (quatro) anos do 
Conselho de Administração se findará em 16 (dezesseis) de Setembro de 2017, e, 
uma vez estando próximo seu término, para que a Cooperativa não fique sem 
um Conselho de Administração atuante, a eleição para novo mandato foi 
convocada rara ter ensejo nesta data, oportunidade em que os candidatos 
eleitos tomarão posse imediatamente dos cargos. Informou, ainda, que os 
cooperados foram devidamente cientificados, com dez dias  de antecedência, 

sobre a eleição para ocupar os cargos do Conselho de Administração, que 
ocorreria nesta Assembleia. Neste momento a Presidente suspendeu os 
trabalhos para que ocorresse o processo eleitoral. Averiguada a situação dos 
candidatos, houve apresentação de apenas urna chapa, composta pelos 
seguintes cooperados: Presidente - Jamille Santos Almeida Tortoreli, 
brasileira, casada, Técnica de Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade 
n° 1150668024 SSP/ BA, inscrita no CPF sob n° 025.696.915-93, residente e 
domiciliada no Lotearriento Cidade Universitária, n° 115, Ap 702, Residencial 
Vila Espanha, Torre A, Bairro Candeias, 1  45.000-000, Vitória da Conquista-
BA; Diretor Administrativo Financeiro - José Humberto Alves Pereira 
Sobrinho, brasileiro, solteiro, Técnico de Enfermagem. portador da Cédula de 
Identidade n° 09773082 35 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 033.284.785-31, 
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Cm-Plica o Registro Lobo nt 97701805 em 29/09/2017 
Protocolo 170440265 de 25/09/2017 

I  &lett 	
Nome da empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE NIRE 29400040349 

leICE11 	
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/A

UTENTICACAO.aspx  

Chancela 191651841481282 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 



9  FL N° 
., 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da COOFEMED - Cooperativa 
 

1 
Trabalho da Saúde, inscrita no NTIRE sob o n° 29 40004034-9. e no CNP MOO I t 

n° 19.322S34/0001-78, realizada em 06 de Setembro de 2017. 	 IFIs 3-  5 . 	. 

residente e domiciliado na Rua Maximiniano Matos, rt° 22, Bairro Alvorada, 
(....1.1 n° 45.150-000, Encruzilhada - BA; Diretora Técnica-Operacional - Jeane 
Moreira Cardoso Portela, brasileira, casada, Assistente Social, portackka da 
Cédula de Identidade n° 03147656 20 SSP/BA, inscrita no CPF sobe o.n°  

594 571 125-04, residente e domiciliada na Rua João Miguel Lourenço, 7rfl°410, 
Bairro Alto Maron, i.-bti n° 45.005-080, Vitória da Conquista - BA. A priliP.  crpio 

foi esclarecido que a senhora Jatante Santos Almeida Tortoreli e o sentragosé 
Humberto Alves Pereira Sobrinho são candidatos ã reeleição mis sais 
respectivos cargos, sendo legalmente permitida a reeleição, vez que  

5.764/71, art. 47, prevê que é necessária a renovação de apenas 1/3 dos 
membros da administração. Ademais, os dois candidatos explanaram que se 
candidataram à reeleição levando em consideração que foram recentemente 
eleitos para ccmchisão do mandato do Conselho de Administração, diante dos 
pedidos de afastamento dos ocupantes do cargo de Presidência e de Diretor 
Administrativo Financeiro, e, desta forma, julgaram conveniente se 
recandidatarem a fira de dar continuidade ao trabalho que começaram a 
desenvolver na Cooperativa. Foi informado ainda que a senhora leane Moreira 
Cardoso Portela não se encontra impedida para ocupar o cargo para o qual se 
candidatou, vez que solicitou com antecedência seu afastamento do Conselho 
Fisr,l. Dando sequência à eleição, colocado em votação, os Cooperados que se 
candidataram foram eleitos por unanimidade pelos Associados presentes-
Todos os participantes desta Assembleia Geral Extraordinária ouviram que os 
Associados recém-eleitos, de viva voz, declararam, sob as penas da lei, que não 
se encontram inelegíveis, nem impedidos por lei, ou condenados a pena pie 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falirnentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato ou contra a economia 
popular, a fé pública ou a propriedade Declararam que não existia entre eles e 
os membros do Conselho Fiscal laços de parentesco até 2° grau, em linha reta ou 
colateral, nem exercem curnulativarn.ente cargos nos órgãos de administração e 
de fiscalização, em conformidade com o disposto nos Artigos 51 e 56, § 2°  da Lei 

5.764/71. Portanto, o Conselho de Administracão da COOFEMED assume a  

seguinte composição: Presidente - Tantille Santos Almeida Tortorell: Diretor  

Administrativo Financeiro - lbsé Humberto Alves Pereira Sobrinho; Diretora 
Técnica-Operacional - Mane Moreira Cardoso Portela. O novo mandato do 
Conselho de Administração começa a vigorar nesta data, e finda-se em 06 (seis) 
de Setembro de 2021, de acordo com o Estatuto Social vigente. A Presidente 
assumiu a direção da Assembleia Passou-se, então à segunda Ordem do Dia 
para a AGE: 2) Reforma do Estatuto Social da COOFEMED - COOPERATIVA 
DE TRABALHO DA SAODE. Aos associados foi exposta a necessidade da 
criação do Conselho Técnico, que será formado pelos profissionais cooperados 
escolhidos previamente pelo Conselho de Administração para serem 
responsáveis perante os Conselhos Profissionais em que a COOFEMED esteja 

.11> c.o• 
JUCEEt 
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inscrita ou que venha a se inscrever (CREMEB, COREN, CREPITO...), sendo 
que, a escolha desses profissionais será posteriormente convalidada pela 
primeira Assembleia que ocorrer em momento subsequente ao ato de esfolha. 
Sendo assim, é imprescindível que seja realizada uma reforrna do &estatuto 

Social, a fim de que o mesmo contemple a criação do Conselho TécnictStems 
artigos correlatas. Postas em votação, todas as alterações propostas rtis 
aprovadas por unanimidade e foi apresentado uma cópia do novo Ephy”to 
Social a todos os Cooperados presentes e iniciada a sua leitura pela Setrelátia 
da Assembleia, artigo por artigo, e, quando necessário, os Direttoes 
apresentavam as devidas explicações. Não havendo nenhuma sugestão de 
mudança, todos os presentes aptos a votar aprovaram por unanimidade a nova 
redação do Estatuto Social. O Estatuto Social reformado e aprovado neste ato 
encontra-se anexo, e é parte integrante desta Ata. Em seguida foi dado 
continuidade à Ordem do Dia, passando-se à análise do Item "3": Fixação do 
valor dos honorários do Conselho Técnico. Neste momento, foi dito que os 
membros legalmente impedidos não participariam desta votação. Durante a 
apreciação deste itent, foi pontuado que, visando estimular os membros do 
Conselho Técnico a terem dedicação e bom desempenho quando do exercício 
das funções inerentes ao carga, é imperiosa a fixação de valores de honorários 
para os mesmos. Assim, foram apresentados o valor de Rs 400,00 (quatrocentos 
reais) mensal, ¡á discutido e aprovado previamente, inclusive na Reunião do 
Conselho Fiscal. Aberta a votação, todos os cooperados presentes e aptos a 
votar, aprovaram a fixação do referido valor e assim ficou determinada Dando 
continuidade à Assembleia, passou-se à análise do Rem "4": Atualização do 
valor dos honorários do Conselho de Administração. A Presidente da 
Assembleia explanou que os honorários do Conselho de Administração, 
especificamente no tocante à Presidência, não estão condizentes com as atuais 
obrigações assumidas pela Presidência, levando-se era consideração que a 
COOFEMED expandiu sua área de atuação e as responsabilidades 
administrativas aumentaram. Por força de Lei e norma estatutária, foi solicitado 
que o Cooperado Adornar Dias da Rocha Filho conduzisse os trabalhos nesta 
votação. O Sr. Ariomar Dias da Rocha Filho convidou o cooperado Márcio Luiz 
Barbosa Santos, para secretariar os trabalhos relativos à discussão dessa ordem 
do dia, sendo que os membros legalmente impedidos não participaram desta 
votação. Foram apresentados o valor já discutido previamente pelo Conselho de 
Administração e pelo Conselho Fiscal: Presidente: R$ 2.00(1.00 (dois mil reais); 
foi mantido o valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) para os cargos 
de Diretor Administrativo Financeiro e Diretor Técnico-OperacionaL Posto em 
votação, todos os cooperados presentes aprovaram a fixação dos referidos 
valores, e assim ficou determinado. Nada mais havendo a tratar, a Presidente 
agradeceu a presença de todos os cooperados e deu por encerrada a Assembleia 
Geral Extraordinária Depois de acabada, a Ata foi lida e assinada por mim, 

sks:ja 
gár, 
JUCEB 
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Secretária da Assembleia, pela Presidente da Assembleia, pelo Diretor 
Administrativo Financeiro, pela Diretora Técnica-Operacional, bem como pelos 
demais cooperados que desejarem assinar. E eu, Angelita Borges 

.Costa,  

Secretária desta Assembleia Geral Extraordinária, lavrei a presente tta„e 
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COOFEIVIED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 
Proc. „ 

-; ±7-4_  

REFORMA ESTATUTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2017. 

ESTATUTO SOCIAL 

CAPÍTULO I 

     

     

00.• 
o 	• 

• 

      

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, ÁREA DE AÇÃO, DURAÇÃO E 
SOCIAL 	 •••••• 

a • 
•• • 

Art. 1° - 
A COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE, com 

nome de fantasia COOFEMED, sociedade cooperativa, sem fins lucrativos, 
constituída no dia 16 de setembro de 2013, em conformidade com a Lei n° 
5.764/71, atualizada pela lei 12.690/12, é regida por este Estatuto, pelos valores 
e princípios do Cooperativismo e pelas disposições legais vigentes, tendo: 

I - 
Sede e administração no município de Vitória da Conquista, no Estado da 

Bahia, na Praça Presidente Tancredo Neves, n°86, Edifício Conquista Center, 2° 
Piso, Sala 32-A e Sala 32-B, Bairro Centro - Cbt'. 45 000-525; 

II - 
Foro jurídico na Comarca de Vitória da Conquista, Estado da Bahia 

- 

II - 
Área de ação para efeito de admissão de cooperados e prestação de serviços, 

abrangendo todo território nacional, podendo inclusive podendo inclusive 
concorrer a processos licitatórios e abrir filiais; 

III - Prazo de duração indeterminado; 

IV - 
Ano social compreendido no período de 1° de Janeiro a 31 de Dezembro de 

cada ano, quando no seu término deverá ser procedido o balanço geral anual. 

CAPÍTULO II 

DO OBJETO SOCIAL E SEUS OBJETIVOS 

Art. 20 - A Cooperativa de Trabalho 
COOFEMED - COOPERATIVA DE 

TRABALHO DA SAÚDE, 
com base na colaboração reciproca a que se obrigam 

seus cooperados, tem por objeto social: 

- Atividades de apoio à gestão de saúde; Atividade médica ambulatorial com 
recursos para realização de exames complementares; Atividade médica 
arribulatorial restrita a consultas; Atividade odontológka; Atividades de 
atenção ambulatorial não especificadas anteriormente; Atividades de 
atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a 
urgências; Atividades de enfermagem; Atividades de fisioterapia; Atividades 

Praça Presidente Irenereele dever. re 86. Milícia Conquista Center. St Pire- Sola Sten 

e Sele S9I-B. Centre —Vitorie do Ccearinten - BA_ CEP: 45.000425. 	 çar  

Certifico o Registro sob o 97701806 em 29/09/2017 

Protocolo 170440273 de 25/D9/2017 

(.40 	
Nome da empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE NIRE 2940004034

9  

JUCEB 	
Este documento pode ser verificado em http://regirduceb.ba.gov.briAUTENTICACAODOCUMENTOSIAUTENTICACAO.aspx 

 

Chancela 191669701937494  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2017  

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 



oct 

FL ND  C45:,  

COOFEIVIED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SACI-g/c  N: 

Fls. 

de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente; Atividades 
de profissionais da nutriçã'o; atividades de psicologia e psicanálise; Outras 
atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente; 
Serviços de assistência social sem alojamento; Serviços de vacinação e 

imunização humana. 

I - A congregação de profissionais para atuarem na área da saúde,eafins... e 

complementares
II 	

; 	
. . 

- Criação de condições para o exercício das atividades e aprimora1reit4 oda 

prestação de serviços dos cooperados; 	
. .

III  

	. 

- A aquisição de bens de consumo para beneficio de seus cooperados.,.•.. 

§ 1° - Para consecução dos seus objetivos sociais, a Cooperativa na medida das 

suas possibilidades, deverá: 
Promova a difusão da doutrina cooperativista e seus princípios no quadro 

social, técnico e funcional da cooperativa; 
Contratar em benefícios dos cooperados interessados e no desenvolvimento 
dos objetivos sociais, convênios com cooperativas ou empresas ligadas ao 

consumo em geral; 
Propiciar, com recursos do FATES, convênios com entidades especializadas, 
públicas, ou privadas, a aprimoramento técnico profissional e capacitação 

cooperativista de seus cooperados; 
d.) Firmar contratos, interrnediar ou intervir junto às cooperativas de credito e 

demais instituições financeiras, todas as operações de credito e 
financiamento de interesse da cooperativa; 
Administrar, com eficiência os recursos obtidos de seus cooperados para 

manutenção da sociedade; 
Providenciar a perfeita manutenção e funcionamento de suas instalações e 
bens próprios ou disponibilizados por terceiros; 
Contratar, para consecução dos seus objetivos sociais, serviços jurídicos, 

publicitários, transporte em geral, culturais e sociais; 
Instalar em qualquer local, de sua área de atuação, Escritórios Regionais ou 

Centrais de Atendimento; 

i) 
 Adquirir na medida em que o interesse social o aconselhar, implementos, 
máquinas, ferramentas, peças e outros insumos destinados às atividades 

profissionais dos cooperados; 

§ 20 - Para a consecução das atividades enumeradas nos parágrafos anteriores, 
poderá a Cooperativa firmar contratos, acordos, ajustes e convênios, em nome 
dos seus cooperados, com entidades públicas e privadas, do País e do exterior, 
interessadas no trabalho eventual destes, organizando a execução do serviço, de 

forma a atender às condições objetos dos ajustes. 

Praça Presidente Tanereda Ihrfet• a2  Sb. Ediliolo Conquista Center. IP Pita. Sala SItil 

2 e Sola 32-13. Ceatra - +tilada da Coaqvleta - BE- CEP: 45.000-545. 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 
1 

§ 3° - Nos contratos e convênios firmados, a Cooperativa representará os 

cooperados coletivamente, agindo como sua mandataria. 
§ 4° - A critério do Conselho de Admirdstração, a sociedade poderá filiar-se a 

outras sociedades cooperativas. § 50 - A Cooperativa atuará sem discriminação política, racial, religjesa ou 

social e efetuará suas operações sem qualquer objetivo de lucro. 
00•I• 

CAPITULO III 

DOS ASSOCIADOS 

DA ADMISSÃO, DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDA
DES  

Art. 3° - Poderá cooperar-se à COOFEMED qualquer pessoa física que se 
dedique e atue nas atividades e serviços desenvolvidos pela COOFEMED

,  

definidos no artigo 2°, dentro da sua área de ação, seja legalmente capacitado e 
possa livremente dispor de si, concorde com as disposições deste Estatuto, 
decisões da Assembleia Geral e do Conselho de Administração. 

Art. 4° - Não poderá ingressar e/ ou continuar como cooperado na 
COOFEMED, sem prejuízo da impossibilidade técnica, o profissional que foi 
eliminado da COOFEMW, ou aquele que exerça e/ou venha a exercer 
qualquer atividade contrária aos objetivos e propósitos da COOFEMED, ou 
prejudicial aos seus interesses, ou com eles colidente, e os agentes de comércio e 
empresários que operem no mesmo campo econômico da sociedade. 

Art. 50 - A COOFEMED deverá promover a congregação e a integração dos 
seus cooperados, que devem ser profissionais autônomos, Médicos em 
quaisquer especialidades, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Técnicos em 
Radiologia, Farmacêuticos, Bioquímicos e Técnicos em Laboratório, 
Nutricionistas e Técnicos em Nutrição, Psicólogos, Cirurgiões-Dentistas, 
Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, Bacharel em Saúde Coletiva, 
Fortoaudiólogos, Biontédico, Médico Veterinário, Assistente Social, Educador 
Físico, Psicopedagogo, Odontólogo e Auxiliar de saúde bucal, devidamente 

registrados nos 
respectivos conselhos de classe e, obrigatoriamente, devem 

exercer, com qualidade e critérios técnicos. 

Art. 60 - o número de cooperados será ilimitado quanto ao máximo, não 
podendo, no entanto, ser inferior a 07 (sete) pessoas físicas. 

g 1° - O Conselho de Adrninistração da COOFEMED definirá, através de 
normas regimentais, aprovado em Assembleia Geral, a forma de organização 

do seu quadro social. 

Nuca Prerideato TISOCÉedel liCVet• It2 
 Sê. Silício Conquista Contei. 22  Piso. Sala 52-R 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 1 is 3 

§ 2°- As atividades identificadas com o objeto social da Cooperativa de 
Trabalho que atuam na prestação de serviços, nos termos do artigo 4° Inciso II, 
da lei 12.690/2012, quando prestadas fora do estabelecimento da cooperativa, 
deverão ser submetidas a uma coordenação com mandato nunca superior a 1 
um) ano ou ao prazo estipulado para a realização dessas atividades, elm 
reunião especifica pelos sócios que se disponham a realiza-las, em cplessersão 
expostos os requisitos para sua consecução, os valores contrataddr t•  a 

retribuição pecuniária de cada sócio participe. 	 e e  

• 

• • •• . 
Art. 7' - Para associar-se, o proponente preencherá a respectiva proposta de 
admissão/adesão fornecida pela COOFEMED, juntamente com mais duas 
testemunhas, bem como a declaração de que optou livremente por associar-se, e 
apresentar a documentação exigida pelo Conselho de Administração para 

análise e avaliação. 

§ 1° - Avaliada e aprovada a proposta pelo Conselho de Administração, o 
proponente integralizará as quotas-partes do Capital Social subscrita nos 
termos e condições previstas neste Estatuto e, juntamente com o Presidente da 
COOFEMED, assinará a Ficha de Matricula passando então a qualidade de 

cooperado. 
§ 2° - O associado com pressuposto para inicio de suas atividades através da 
COOFEMED, deverá estar inscrito como autônomo no INSS. 

Art. 8° - Cumprido o disposto no Artigo anterior, o associado adquire todos os 
direitos e assume as obrigações da Lei, deste Estatuto e das demais normas e 

deliberações da COOFEMED. 

Art. 90 
- São direitos do associado, além de outros que a Assembleia Geral 

venha a instituir: 

I - tomar parte nas Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que 

nela se tratarem; 
TI - propor a Conselho de Administração ou ás Assembleias Gerais medidas de 

interesses da COOFEMED; 
III - votar e ser votado para membro do Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal, ou de outros órgãos da COOFEMED; 
IV - demitir-se da COOFEMED quando lhe convier; 
V - solicitar quaisquer informações sobre os negócios da COOFEMED e, no mês 
que anteceder a realização da Assembleia Geral Ordinária, consultar, na sede da 
COOFEMED, os livros e documentos, que julgar necessários; 
V/ - participar das sobras liquidas anual, proporcionais a sua contribuição para 
os dis endios e dernaisdes.esasdaC0OMED; 

Ptatect Previdente Tenteado 9~0. 112 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SADDEI
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VII - convocar Assembleia Geral, de acordo como estabelece o Estatuto Social; 

vin - beneficiar-se dos serviços de natureza social prestado pela COOFEMED; 
IX - receber o repasse referente à sua participação nos serviços executados, de 
acordo com a programação financeira estabelecida pela administração; 
X - retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na essência 
deste, não inferiores ao salário mínimo, calculadas de forma proporciónns 
horas trabalhadas ou às atividades desenvolvidas; 
XI - duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diária@ se.44 
(quarenta e quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, p

epiles,ua 

natureza demandar a prestação de trabalho por meio de plantões ou:eseatas, 

facultada a compensação de horários; 	
•• •• "" . . 

XII 

 

- repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

XIII- repouso anual remunerado; 
XIV - retirada para o trabalho noturno superior à do diurno; 
XV - adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas; 

XVI- seguro de acidente de trabalho. 

§ 1' - Não se aplica o disposto nos incisos XII e XIII nos casos em que as 
operações ente os cooperados e a COOFEMED sejam eventuais, salvo decisão 

da Assembleia Geral em contrário. 

§ 20 
 - A COOFEMED buscará alternativas legais inclusive mediante 

provisionamento de recursos, com base em critérios que devem ser aprovados 
em Assembleia Geral, para assegurar os direitos previstos nos incisos X, XII, 
XIII, MV, XV e XVI e outros que a Assembleia Geral venha a instituir, inclusive 
estabelecer carência para fruição dos direitos constantes nas alíneas X e XVI. 
§ 3° - A fim de serem apreciadas pela Assembleia Geral, as propostas dos 

c
ooperados, referidas no inciso II do empai deste artigo, deverão ser 

apresentadas ao Conselho de Administração, para a apreciação, com a 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
§ 4" - As propostas subscritas por pelo menos 1/5 (um quinto) dos cooperados 

serão obrigatoriamente levar]  ag 
 pelo Conselho de Administração à Assembleia 

Geral, e, não o sendo, no prazo de 30 (trinta) dias, poderão ser apresentadas 

diretamente pelos cooperados proponentes. 
5° - A COOFEMED deverá respeitar as normas de saúde e de segurança do 

trabalho previstas na legislação em vigor e em atos normativos expedidos pelas 
autoridades competentes, para todas as atividades constantes do seu objetivo 

Art. 10 - São deveres do cooperado, além de outros que a Assembleia Geral 

venha a instituir: 

Picea Peesidento Tancredo neves. tis 
86. Edlitolo Conquista Centos. It% Piso. tolo 34-11 

o 
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COOFEMED - COOPERA-UVA DE TRABALHO DA SAÚDE 
	 _ 

1- Subscrever e integralizar as quotas-partes do Capital Social nos termos deste 
Estatuto e contribuir com as taxas de serviço e encargos operacionais que forem 
estabelecidos para cobertura dos dispêndios e custos da COOFEMED; 
II- Cumprir as disposições deste Estatuto, da Lei, deliberações das Assembleias 
Gerais e resoluções tomadas pelo Conselho de Administração. 

	• 

III - Satisfazer pontualmente seus compromissos para com a COOFa,NCED
, , 

dentre os onnig o de participar ativamente da sua vida societária e ernprfisari.:
1. 

IV - Participar das perdas do exercício, proporcionalmente aos gahnõs e 
operações que realizou com a COOFEMED, se o Fundo de Reserva Mp

lefor 
. . 

suficiente para cobri-las; 	
••• 

V - Prestar ao Conselho de Adrránistração esclarecimentos relacionadaridbre *ti • 

as suas atividades relacionadas com os objetivos sociais. 
VI - Levar ao conhecimento do Conselho de Administração e/ ou Conselho 
Fiscal a existência de qualquer irregularidade que atente contra a Lei e Estatuto 

VII - Acusar o seu impedimento nas deliberações sobre qualquer operação em Social. 

que tenha interesse oposto, ao da COOFEMED. 
VIII- Ressarcir o montante: 

da condenação ou acordo em juízo, em razão de ressarcimento de danos em 
decorrência de ato/fato perpetrado pelo cooperado no exercício da 
atividade profissionaL proposta pelos contratantes dos serviços de saúde 

em geral em que figure a COOFEMED como demandada; 
do reembolso ou indenização paga pela COOFEMED aos contratantes dos 
serviços prestados à saúde em geral, visando a evitar litígio, desde que 
comprovada a ocorrência de culpa ou dolo em ato/fato perpetrado pelo 

associado no exercício da atividade profissional; 
do pagamento feito pela COOFEMED decorrente de benefício assistencial 
aos cooperados e seus dependentes, por força de contrato firmado pela 

dos dispêndios e/ ou despesas realizadas pela COOFEMED junto às 
COOFEMED com terceiros; 

pessoas jurídicas de direito público, ou de regulamentação da profissão, 
inclusive Conselhos Profissionais, quando a COOFEMED adirnplir débito 
do associado perante essas instituições, inclusive, mas não apenas, quando 
a COOFEMED sofrer o risco, direto ou indireto, de ser prejudicada em 
decorrência da irregularidade documental de seu associado. 

IX - Inscrever-se como autônomo no INSS e no município onde atua 

X - Informar a conta corrente ou conta poupança em instituição financeira profissionalmente. 

designada pelo Conselho de Administração, para recebimento de seus créditos. 
XI - Realizar com a COOFEMED as operações econômicas que constituam sua 

XII- Manter atualizado todos os seus dados cadastrais solicitados na Ficha de finalidade. 

Matrícula, e comunicar, por escrito, qualquer alteração nos dados e informações 

PI Cá 00 PICRid01110 Telleftla floreá. reg 
Elb. Edifício Coaquiito Cerdo:. Ir Kiva. !alo E2-11 

	2, 

e 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 
1Proc.N° 	

,.„ 

Eis.  =9:;\  

prestadas de natureza pessoal e/ou profissional e/ou na execução dos 

contratos fumados pela COOFEMED. 	

i  

xm - Zelar pelo património material, moral e profissional da COOFEMED, 
colocando os interesses da coletividade acima dos interesses individuais. 

i 
Art. 11 - É limitada a responsabilidade na COOFEMED em que o as

• ata:do 

responde somente pelo valor de suas quotas partes e pelas perdas vefifisadas 
nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação nas "Sigas 
operações. (§ 1° do Art. 1095 do Código Civil Brasileiro, complementah4.05  

Mis. 11 e 89 da Lei 5764/71) 	
. . . • 
.~~ • s. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade do associado pelos compro&d.
ssos 

assumidos pela COOFEMED, em face de terceiros, perdura para os demitidos, 
eliminados e excluídos, até que sejam aprovadas as contas do exercício que se 
deu o desligamento, mas poderá ser invocada se for judicialmente exigida da 

COOFEMED. 

Art. 12 - As obrigações dos cooperados falecidos contraídas com a COOFEMED 
e as oriundas de sua responsabilidade como associado, em face de terceiros, 
passam aos herdeiros e sucessores, no limite do valor da capital social 
integralizado, prescrevendo, porém após 01 (um) ano do dia de abertura da 

sucessão. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os herdeiros do associado falecido têm direito as 
quotas partes integr - lindas do Capital Social e demais créditos pertencentes 
"de cujos", assegurando-lhes o direito de ingresso na COOFEMED, desde que 

preencham as condições estabelecidas neste Estatuto. 

CAPITULO IV 

DA DEMISSÃO, ELIMINAÇÃO E EXCLUSÃO 

Art. 13 - A demissão do associado dar se-á a seu pedido, formalmente dirigido 
ao Conselho de Achnirdstração da COOFEMED, e não poderá ser negado. 

Art. 14 - A etuninação do associado, que será aplicada em virtude da infração 
da lei ou deste Estatuto, será feito por decisão do Conselho de Administração

,  

depois de notificado o infrator. 

§1° - O Conselho de Administração deverá eliminar o associado que 

especificarnente: 

Center. 92  Pifo. Solo 111-18 
Praça Presidenie Tonando Reno. 86. Edifício Conquitto  
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Proc. 

COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE jr1, 

vier a exercer qualquer atividade considerada prejudicial à COOFEMED ou 

que colida com seus objetivos, inclusive encetar atitude difamatória contra 
cooperados membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal sem 

que haja provas suficientes; 
houver levado a COOFEMED à prática de atos judiciais paw obter 

cumprimento de obrigações por ele contraídas; 	
catem 

depois de advertido voltar a infringir disposições deste Estatuto, das Laisodas 
deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração; 

a ao a 
ip 

negar-se sem motivos justificados, a participar na execução de contrithá,cle 
prestação de serviços fumado pela COOFEMED, causando-lhe prejutz

e.o.: osh.m 

justificativa plausível acatada pelo Conselho; 	
C • Ir 

que faltar, injustificadamertte, por duas vezes consecutivas, as Assembleias 

Gerais. 

§ 2° - O associado que deixar de prestar serviço pela COOFEMED por mais de 
03 (três) meses ininterruptos, ou 06 (seis) meses intercalados num período de 01 
(um) ano, será automaticamente eliminado da COOFEIVIED. 
§ 3° - A decisão de que trata este artigo deverá ser remetida por escrito ao 
infrator, por processo que comprove as datas de remessa e do recebimento

,  

dentro do prazo de 30 (trinta) dias. 
§ 4° - O associado eliminado poderá dentro de 30 (trinta) dias a contar da data 
do recebimento da notificação, interpor recurso com efeito suspensivo, à 

primeira Assembleia Geral. 
§ 50 - Considerar-se-á definitivamente eliminado o associado que, no 
transcorrer do prazo estabelecido não recorrer à Assembleia Geral ou esta não 

acatar o recurso. § 6° - Os parágrafos anteriores não são aplicados para os cooperados que 

ocuparem cargos sociais na COOFEMED 
§ 7' - Consumada a eliminação deverá ser averbada na Ficha de Matricula com 
os motivos que a determinaram e assinada pelo Presidente da COOFEIVIED. 

§80 
 - Se a correspondência, referida no § 30 retornar mais de 03 vezes à 

COOFEMED sem que haja a ciência pelo associado eliminado, a referida 
comunicação poderá ser feita por publicação em jornal que abranja a área de 

admissão de cooperados. 

Art. 15 - A exclusão do associado será feita: 

I - Por dissolução da COOFEMED. 
11 - Por morte da pessoa física; 

- Por incapacidade civil que o impeça de exercer sua atividade na 

COOFEMED; 
IV - Por deixar de atender aos requisitos estatutários 

de ingresso ou 

permanência na COOFEMED. 

Praça Presidente Tonciredo !leves. ne 86. Edith:lio Canquas2o Catita'. 22  Pisa. Sola 82-11 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD 

PARÁGRAFO ÚNICO - A exclusão do associado será feita por decisão do 

Conselho de Administração, de acordo com cada caso. 

Art. 16 - Em qualquer caso de demissão, eliminação ou exclusão, o assorkado só 
terá direito a restituição das quotas-partes do Capital Social que integMlm, 
das sobras e de outros créditos que lhe tiverem sido registrados após a Sedução 
dos débitos e obrigações, não lhe cabendo nenhum outro direito. 	•".°• . 	. . , 

§1° - A restituição de que trata este artigo somente poderá ser exigida clbeikis 

de aprovada pela Assembleia Geral, as contas do exercício em que o akippdo 

tenha sido desligado da COOFEIVIED. 
§ 2° - O Conselho de Administração poderá determinar que a restituição seja 
feita em parcelas iguais e periódicas a partir do exercício financeiro que se 
seguir ao que se deu o desligamento, no mínimo idêntico ao parcelamento da 

integraliração. 
S 3° - Ocorrendo demissões, eliminações ou exclusões de cooperados em 
número tal que as restituições das importâncias referidas no caput do artigo 

possam ameaçar a estabilidade econômico-financeira da COOFEMED, esta 
poderá restituí-las mediante critérios que resguardem a sua continuidade. 
§4" - No caso de morte do cooperado, a restituição de que ta o parágrafo 
anterior será efetuada aos herdeiros legais em urna só parcela, mediante a 
apresentação do respectivo formal de partilha ou alvará judicial. 

§.5°  - 
No caso de readmissão do cooperado, ele deverá integralizar as quotas-

parte de capital social de acordo com as disposições previstas no Estatuto 

vigente à época. 

Art. 17 - Os atos de demissão, eliminação ou exclusão acarretam o vencimento e 
pronta exigibilidade das dívidas do associado na COOFEMED, sobre cuja 
liquidação caberá ao Conselho de Administração decidir. 

Art. 16 - Nenhum associado, não importando a sua condição de ingresso, total 
de quotas partes subscritas e qualidade profissional, poderá ter qualquer tipo 
de vantagens ou privilégios, em detrimento dos demais cooperados. 

CAPÍTULO V 

DA ALOCAÇÃO E DESALOCAÇÃO EM PROJETOS/CONTRATOS 

Art. 19 - Terão preferência na alocação em projetos/contratos os cooperados 
que residirem no local onde os serviços serão prestados. 

Penca Presidente Tanotedo (levei. ng Sb. Édilicie Conquista Conter. 2
,t Piro. Selo S41-11 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 'Proc.  1 

	 .._....... 	. 

Art. 20 - Sendo finalizado o Projeto ou Contrato firmado, serão 
consequentemente desalocados os cooperados que outrora prestavam serviço, 
cabendo à COOFEMED se empenhar para que uma nova colocação seja feita, 
não sendo, entretanto, uma obrigação que tal colocação venha a ocorrer. 

..* 
Art. 21 - Ainda que o Projeto/Contrato não tenha sido finalizado, caso Xe:Dça 
necessária a desalocação de cooperados, seja por corte de gastos do reinador 

dos Serviços, ou, ainda, por qualquer outro motivo, serão adtittítios, 
sucessivamente, os seguintes critérios de escolha do cooperadq:dCdser 

desalocado. 	
e 

;
• Go"; e; 

ta G 

Aquele que tiver menos produtividade em relação aos demais cooperados 
alceados no mesmo se de prestação de serviços; 

Aquele que não estiver em dia com a COOPEMED no que tange à 

atualização de documentação; 
Aquele que tiver menos tempo que foi alocado em relação aos demais 

cooperados do mesmo Projeto/Contrato; 
cl) Aquele que tiver menos idade em relação aos demais cooperados alocados 

no mesmo Projeto/Contrato; 
e) Aquele que deixar de ter o perfil necessário à continuidade da prestação. 

PARÁGRAFO ~CO - Se, mesmo após a análise dos critérios estabelecidos, 
dois ou mais associados permanecerem no mesmo patamar em relação à 
desalocação, a fim ser estabelecido quem deixará de prestar o serviço, o 
Conselho de Administração se reunirá, e pela maioria dos votos de seus 
membros presentes, será determinado qual sócio cooperado será desalocado. 

411- 	 cArtruw 

DO CAPITAL SOCIAL 

Art. 22 - O Capital Social da COOFEMED, representado por quotas-partes, não 
terá limites quanto ao máximo, não podendo ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), e variará conforme o número de quotas-partes subscritas e 
integralizada.s, sendo nesta data o Capital Social no valor total de R$ 887.756,46 
(oitocentos e oitenta e s te mil, setecentos e cinquenta e seis reais, e quarenta e 

seis centavos). 

§ 1° - O Capital Social é dividido em quotas-partes no valor de R$1,00 (um real) 

cada urna. 
§ 2° - O número mínimo de quotas-partes do Capital Social a ser subscrito pelo 
associado, por ocasião de sua admissão, é de 100 (cem) quotas partes. 
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§ 30  - o associado poderá integralizar as quotas-partes à. vista, ou em até 10 
(dez) parcelas mensais. 
§ 4' - A quota-parte é indivisível, intransferível a não cooperados, não podendo 
ser negociada de modo algum, nem dada em garantia e sua subscrição, 
integraliração, transferência ou restituição deverão ser averbadas na Pi.cha,de 

Matrícula. 
§ 50  - A transferência de quotas-partes, total ou parcial, poderá ser asco...til:Ida 
na Ficha de Matrícula mediante termo que conterá as assinaturas do cedtnte,itio 
cessionário e do Presidente da COOFEMED. 	 . . . 
§ 6° - Para efeito de admissão de novos cooperados ou novas subscaççlps: 
Assembleia Geral, atualizará o valor eiou número mínimo da quoa.aike, 
consoante proposição do Conselho de Administração, respeitados os índices de 
desvalorização da moeda, fixados pelo órgão governamental competente. 

§ 70  - Havendo mudança no padrão monetário, o capital de cada associado será 
convertido ao novo padrão com a correspondente variação do número de 
quotas-partes, incorporando-se eventual fracionamento ao Fundo de Reserva. 
§ 80 - A cessão de quotas-partes entre cooperados somente se dará em relação 
às quotas partes do capital social integralizadas pelo cedente, respeitado o 
limite de concentração de quotas partes do capital social por associado previsto 
no Artigo seguinte, mediante autorização prévia do Conselho de 
Administração. 

Art. 23. O associado, ao ser admitido, obriga-se a subscrever, no mínimo, o 
número de quotas-partes conforme valor determinado pelo Estatuto Social, e, 
no máximo, tantas quantas quiser, observado o limite máximo de concentração 
de, no máximo, 1/3 (um terço) do total do capital social. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A COOFEMED deduzirá de qualquer crédito do 
associado o valor necessário ao pagamento das quotas-partes não 
integralizadas, de acordo com o estabelecido no estatuto social, e na falta de 
crédito, será emitido título de cobrança. 

Art. 24 - Poderão ser pagos juros de até 12% (doze por cento) ao ano sobre as 
quotas partes integralizadas do capital social, quando apuradas sobras no final 
do exercício social, desde que a remuneração seja expressamente aprovada pela 
Assembleia GeraL 

Art. 25 - As subscrições de quotas-partes do capital social posteriores à 
admissão, decorrentes de deliberação de Assembleia Geral ou ato voluntário do 
associado, deverão ser integralizadas na forma deliberada por este Estatuto 

Social. 

Piece Prosidecto Tonctedo 11oves. e 86. Edifício Conquisto Conter. 22  Pipo. Seda 3241 

e guio 32-26. Coentro - Variada da Conquista - sfl. cicoi 45-1300-543- 

2k)1/41  Lftar 

1.3 
JUCEB 

Certifico o Registro soba n°97701806 em 29/0912017 
Protocolo 170440273 de 25/09/2017 
Nome da empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE HIRE 29400040349 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.9ov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAOespx  

Chancela 191669701937494 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2017 
por 1-1611° Portela Ramos - Secretário Geral 



••••• O• 
• 

•• 

r•rite 

COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SADDE:pis,  

Art. 26 - Reverterão ao capital social, por decisão da Assembleia Geral, as sobras 
líquidas ocorridas no exercício, respeitadas a proporcionalidade das operações 

de cada associado com a COOFEMED. 

Art. 27 - Na apuração de haveres do associado demissionário, eliminada sou 

excluído, as quotas-partes do capital social a ser devolvida sofrerá: 

1.0 acréscimo das sobras líquidas distribuídas do exercício social. 

II. As deduções: 
do rateio das perdas do exercício social; 
de todo e qualquer gênero de dano causado pelo associado. 

III. As retenções de valores necessários à garantia de adimplernento de 
despesas e dispêndios passíveis de serem suportadas pela COOFEMED, em 

decorrência de ato e/ou fato ilícito praticado pelo associado, doloso ou culposo, 
nas modalidades de negligência, imprudência e imperícia, até que seja 
definitivamente solvido ou afastado o risco. 

Art. 28 - A devolução do capital social ao associado se iniciará no prazo de 30 
(trinta) dias após a realização da Assembleia Geral, que aprovar as contas do 
exercício social em que ocorreu a demissão, eliminação ou exclusão, na mesma 
condição em que se deu a integralização. 

§ 1° - Em caso de exclusão por morte, dissolução ou incapacidade civil não 
suprida, somente será devolvido o montante correspondente às quotas-partes 
integralizadas do capital social, após a apresentação da documentação hábil do 
recebedor, comprovando a qualidade de, respectivamente, associado, 
inventariante, herdeiro, liquidante ou curador. 
§ 2°. Quando a restituição das quotas-partes integralizadas do capital social 
afetar a estabilidade econômico-financeira da COOFEMED, a restituição 

poderá ser feita de maneira a garantir a continuidade das atividades da 

COOFEMED. 

Art. 29 - A cobrança de débito excedente sobre o valor correspondente às 
quotas-partes integralizadas do capital social, dirigida ao associado ou aos seus 
sucessores, realizar-se-á a qualquer momento. 

Art. 30 - Ocorrendo desligamento de cooperados em número tal que as 
restituições possam ameaçar a estabilidade econômico-financeira da 

COOFEMED, esta poderá restituí-los mediante critérios que resguardem a sua 

continuidade. 
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r  —NT-351.  

F. 3 

o prazo de 03 
desligamento, 
uidas. 
devolução, as 
de AsSiastência 

§1° - Os cooperados demitidos, eliminados ou excluídos terão 
(três) anos, a contar da prestação de contas do exercício do seu 
para solicitar o levantamento das quotas-partes e/ou as sobras lig 
§2° - Expirado o prazo previsto e não ocorrendo solicitação de 
quotas-partes e/ ou as sobras liquidas serão destinadas ao Fundo 
Técnica, Educacional e Social - FATES. 

eco e 
e 
e • 

CAPÍTULO VII 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

Art. 31 - A Assembleia Geral é o órgão supremo da COOFEMED, cabendo-lhe 
tomar toda e qualquer decisão de interesse da entidade e suas deliberações 
vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes. 

Art. 32 - A Assembleia Geral será normalmente convocada e dirigida pelo 

Presidente. 

§1° - Poderá também ser convocada pela maioria dos membros do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal ou por 1/5 (um quinto) dos cooperados em 
pleno gozo de seus direitos sociais, após solicitação ao Presidente e não 

atendida, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 
§2° - Convocada a Assembleia Geral, de acordo como estabelece a Lei e este 
Estatuto, não pode a mesma ser desconvocada, salvo motivo de força maior 

devidamente comprovado. 
§ 3° - Não poderá votar na Assembleia Geral o cooperado que tenha sido 

admitido após a convocação. 

Art. 33 - As Assembleias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 
10 (dez) dias para a primeira convocação e 01 (uma) hora após para a segunda e 

terceira convocações, respectivamente. 

Art. 34 - Nos Editais de Convocação das Assembleias Gerais deverão constar 

a expressão "Convocação de Assembleia Geral", Ordinária ou Extraordinária, 

dia e hora da reunião, em cada convocação assim como o endereço do local 
conforme o caso; 

da sua realização, o qual, salvo motivo justo será sempre o da sede social; 

a sequência ordinal das convocações; 
a ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especificações dos assuntos; 
o número de cooperados existentes na data da expedição do Edital, para 

efeito de cálculo de "quorum" da instalação; 
a assinatura do responsável pela convocação. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - No caso da convocação ser feita por coopsrados, o 
Edital deverá ser assinado, no mínimo, pelos 04 (quatro) primeiros signatários 
do documento que a solicitou, no caso de ser feita pelo Conselho Fiscal, por, no 
mínimo, 02 (dois) de seus membros e no caso do Conselho de Acimintairação, 

pela maioria que a convocou. 	 ° o.... 

••••0 

Art. 35 - A notificação dos sócios para participação das Assembleias atra 
pessoal e ocorrerá com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua real~. 

••,..• 
§ 1° - Na impossibilidade de notificação pessoal, a notificação dar-se-e per.la 
postal, respeitada a antecedência prevista no caput deste artigo. 
§ 2° - Na impossibilidade de realização das notificações pessoal e postal, os 
sócios serão notificados mediante edital afixado na sede e publicado em jornal 
de grande circulação na região da sede da COOFEMED ou na região onde ela 
exerça suas atividades, respeitada a antecedência prevista no caput deste artigo 
§ 3° - Os Editais de Convocação serão afixados em locais visíveis nas 
dependências comuns e frequentadas pelos cooperados, publicados em jornal e 

comunicados por circulares aos cooperados. 

§ 40  - Os incentivos e/ou sanções previstos no artigo 11, parágrafo 2° da lei 

12.690/2012 serão definidos em Regimento Interno. 

Art. 36 - É da competência das Assembleias Gerais, Ordinárias ou 
Extraordinárias a destituição dos membros do Conselho de Administração e do 

Conselho FiscaL 

Art. 37 - O "quorum" para instalação da Assembleia Geral é o seguinte: 

1- 2/3 (dois terços) do numero de cooperados, em primeira convocação; 
- Metade mais um dos cooperados, em segunda convocação e 
- 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo. 20% (vinte por cento) do total de 

sócios, prevalecendo o menor número, em terceira convocação, exigida a 
presença de, no mínimo, 4 (quatro) sócios para as cooperativas que possuam até 

19 (dezenove) sócios matriculados. 

§10  - Para efeito de verificação do "quorum", o número de cooperados 
presentes, em cada convocação, Lar se-á por suas assinaturas seguidas e apostas 

na Lista de Presença. 
§2° - Constatada a existência de quorum no horário estabelecido no Edital de 
Convocação, o Presidente instalará a Assembleia, tendo encerrado a Lista de 
Presença mediante termo que contenha a declaração do número de cooperados 
presentes, da hora do encerramento e da convocação correspondente, fará 
transcrever estes dados para a respectiva ata. 
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Art. 38 - Os trabalhos das Assembleias Gerais serão dirigidos pelo Presidente da 
COOFEMED, e será auxiliado por um Secretário ad hoc, que deverá ser um 

cooperado em pleno gozo de seus direitos, escolhido na Assembleia Geral, 
podendo, também, serem convidados os ocimantes dos cargos sociais para 

compor a mesa. 

PARÁGItAFO ÚNICO - Quando a Assembleia Geral não tiver sido conyaç• ada 

pelo Presidente da COOFEWIED, os trabalhos serão dirigidos por assocradoselue 
vier a ser indicado pelo plenário, sendo secretariada por outro aCSlitfldo . 

convidado por aquele. 	 . . . noa O• 

•• • 

Art. 39 - Os ocupantes dos cargos sociais como quaisquer outros cooperados 
não poderão participar na votação sobre assuntos que a eles se refiram, de 

maneira direta ou indireta, inclusive de eleições, mas não ficarão privados de 

tomar parte nos respectivos debates. 

Art. 40 - Nas Assembleias Gerais em que forem discutidas a prestação de contas 
e suas peças contábeis, o Presidente, logo apôs a apresentação da mesma 
solicitara do plenário que indique um associado para coordenar as debates e a 

votação da matéria. 

§ 1° - Transmitida a direção dos trabalhos, o Presidente e os demais membros 
do Conselho de Administração e Conselho Fiscal deixarão a mesa 
permanecendo, contudo, no recinto a disposição da Assembleia para os 

esclarecimentos que lhes forem solicitados. 
2° - O Coordenador indicado escolher& entre os cooperados, um Secretário 

"ad-hoc" para auxiliá-lo na redação das decisões a serem incluídas na ata, pelo 

Secretário da Assembleia. 

Art. 41 - As deliberações das Assembleias Gerais somente poderão versar sobre 
os assuntos constantes do Edital de Convocação e os que com eles tiverem 

direta e imediata relação. 

§1° - A votação será nominativa e a descoberto ou por aclamação, podendo a 
Assembleia Geral optar pelo voto secreto. 
§2° - O que ocorrer nas Assembleias Gerais deverá constar de ata 
circunstanciada, lavrada em livro próprio, lida, aprovada e assinada no final 
dos trabalhos pelos membros do Conselho de Administração e Fiscal presentes, 
por associado designado pela Assembleia Geral, ou pelo menos, pelo Presidente 
e Secretário que redigiu a ata, e, ainda, por quantos o queiram fazer. 
§3° - As decisões das Assembleias Gerais serão tomadas pelo voto pessoal, 
tendo cada associado, em pleno gozo das seus direitos sociais, o direito a um 

voto, não sendo permitida a representação. 

Praça Presidente Teneeedo Deves. n2 86. Cdificio Conquisto Conter. 22  Pin. Sala 32-8 

e Enna 3243. CretMiha —Yhérice da Cr.eimaseca - flfl CEP, 45.00111-545. 
15 

Certifica o Registro sob o n°97701806 em 29/09/2017 
Protocolo 170440273 de 25/09/2017 
Nome da empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE NIRE 294000403

49  

JUCES 	Este 
documento pode ser verificado em http://regin.jeceb.ba.govEr/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAOespx 

 

Chancela 191669701937494  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2017  

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 



I
Proa  

COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE IR.. • 

 

§4° §4° - Havendo empate na deliberação, o Presidente da Assembleia Geral terá 
direito ao voto de minerva, de modo que seu voto será de qualidade e 

desempatará a questão. 
§50  - O associado que for admitido após a convocação da Assembleia Geral não 

poderá votar nem ser votado. 
§6° - O Associado que esteja na condição de empregado da COOFEMEI3•não 
poderá votar nem ser votado. 
§7° - O Associado que não estiver cumprindo com os deveres e obligaçhes 
constantes deste Estatuto perde o direito de votar e ser votada 
§8° - Quando o número de Associados da COOFEMED for superior a 3.00), (ErS 

mil), 
o Conselho de Administração poderá estabelecer que sejam repreerritailos 

nas Assembleias Gerais por Delegados, desde que os associados se organizem 
em núcleos seccionais e os mandatários além de serem associados à 
COOFEMED em pleno gozo de seus direitos, não exerçam cargos eletivos na 

COOFEMED 
§9° - Quando tiver, em seu quadro social, associados residentes a mais de 50 lcm 
(cinquenta quilômetros) da sua sede, a COOFEMED poderá estabelecer que 
sejam representados nas Assembleias Gerais por Delegados, desde que os 
mandatários, além de serem associados à COOFEMED em pleno gozo de seus 
direitos, não exerçam cargos eletivos na COOFEMED 

§100  - Deverá ser eleito 1 (um) delegado representante dos grupos seccionais de 
associados, conforme está definido no parágrafo anterior para a 
representatividade na COOFEMED, considerando-se que a data limite para a 
eleição será até o dia 31 de janeiro do ano da realização da Assembleia Geral 

Ordinária. 
§11° - O mandato do delegado será dei (um) ano e a posse será imediata apôs a 
eleição em Assembleia, a qual será convocada pelo Conselho de Administração, 
através de Edital encaminhado para todos os associados pertencentes a cada 
grupo seccional, sendo o nome do associado eleito consignado em ata. 

§120  - Os associados, integrantes de grupos seccionais, que rtã
'o sejam 

delegados, poderão comparecer às Assembleias Gerais, privados, contudo, de 

%oZ e voto. 
§13° - Prescreve em 4 (queixo) anos a ação para anular as deliberações da 

A 
6sembleia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com 

violação de lei ou do Estatuto, contado o prazo da data em que a Assembleia 

Geral tiver sido realizada 

SECÇÃO I 

DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
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Art. 42 - A Assembleia Geral Ordinária será realizada obrigatoriamente uma 
vez por ano, entre os 03 (três) primeiros meses do ano e deliberará sobre os 
seguintes assuntos constantes na Ordem do Dia: 

I - Prestação de contas do Conselho de Administração acompanhada do°Daracer 
do Conselho Fiscal, compreendendo: 	 °•••• Ca 

efle O 

Relatório da gestão; 
Balanço patrimonial; • - 
Demonstrativo das sobra e perdas (resultados); 	 g•tc..• 
Demonstrativos da avaliação da eficiência econômico-financeira e sodia.C... 

Destinação das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no 
primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios; 
RI - Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal, quando for o caso. 
IV - Fixação do valor dos honorários e/ ou verba de representação do Conselho 
de Administração e da cédula de presença do Conselho Fiscal pelo 

comparecimento nas reuniões. 
V - Quaisquer assuntos de interesse social, excluídos do Art. 42, desde que 
conste explicitamente no Edital de Convocação. 

§1° - A aprovação da prestação de contas do Conselho de Administração 
desonera seus membros da responsabilidade, ressalvados os casos de erro, dolo, 
fraude ou simulação, bem como infração de Lei e do Estatuto. 
§2° - Será fixado prazo de 5 (cinco) dias, antes da data da Assembleia Geral que 
vai proceder às eleições, para a inscrição de candidatos de modo que possam 
ser conhecidos e divulgados os nomes. 
§3° - Nas Assembleias Gerais que tratarem de eleições, o processo eleitoral será 
preparado no ato, de acordo com decisão do Plenário, devendo ser observada a 
condição de elegibilidade dos candidatos, na forma da Lei e deste Estatuto. 
§4° - O Presidente da Assembleia suspenderá o trabalho desta para que seja 
iniciado o processo das eleições e a proclamação dos eleitos. 

I - O transcurso das eleições e os nomes dos eleitos constarão da ata da 

Assembleia. 
II - Os eleitos para suprirem vacância nos Conselhos de Administração ou 
Fiscal exercerão os cargos somente até o final do mandato dos respectivos 

antecessores. 
RI - A posse ocorrerá sempre na Assembleia Geral em que se realizarem as 

eleições, após encerrada a Ordem do Dia. 

§5° - Não se efetivando nas épocas devidas a eleição de sucessores, por motivo 
de força maior, os prazos dos mandatos dos administradores e fiscais em 

etapa Presidente Temendo fleme. c Ob. edifício Conquisto Conter. Stt Piro. Sala 324i 
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exercício consideram-se automaticamente prorrogados pelo tempo necessário 
até que se efetive a sucessão, nunca além de 90 (noventa) dias. 
§60  - São inelegíveis, além das pessoas impedidas por lei, os condenados a pena 
que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou poi crime 
(alimentar, de prevaricação, suborno, concessão, peculato ou contra a etonsgnia 
popular, a fé pública ou a propriedade. 

Art. 43. A COOFEMED deverá deliberar, anualmente, na Assembleia Gêtal 
Ordinária, sobre a adoção ou não de diferentes faixas de retirada dos sóM 4C: . 	. 

§ 1°. No caso de fixação de faixas de retirada, a diferença entre as de =iene as 
de menor valor deverá ser fixada na Assembleia. 
§ 2". É vedado à COOFEMED distribuir verbas de qualquer natureza entre os 
sócios, exceto a retirada devida em razão do exercício de sua atividade como 
sócio ou retribuição por conta de reembolso de despesas comprovadamente 
realizadas em proveito da COOFEMED. 

SECÇÃO II 

DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Art. 44 - A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessário 
e poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse social, desde que 
mencionado, de forma explicita, no Edital de Convocação. 

Art. 45 - É da competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinar' ia 

deliberar sobre os seguintes assuntos: 

1- Reforma do Estatuto. 
II - Fusão, incorporação ou desmembramento. 
III - Mudança de objetivo. 
IV - Dissolução voluntária e nomeação de liquidante. 
V - Contas do liquidante. 

PARÁGRAFO ÚNICO - São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos 
cooperados presentes com direito a voto para tornar validas as deliberações de 

que trata este artigo. 

SECÇÃO III 

DA ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL 
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Art. 46 - Além da realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a 

COOFEMED deverá realizar anualmente, no mínimo, mais uma Assembleia 
Geral Especial para deliberar, entre outros assuntos especificados no edital de 

convocação, sobre a gestão da COOFEMED, disciplina, direitos e deveres dos 

sócios, planejamento e resultado econômico dos projetos e contratos &Nadas e 
organização da Prestação de Serviço, conforme o seu objetivo social. • 

Cc.. 

§ 1°. A Assembleia Geral Especial de que trata este artigo deverá ser realizáda 

no segundo semestre do ano. 	
• . 

§ 2°. Os procedimentos para a realização da Assembleia Especial obe:deceru  ão 

aos mesmos critérios observados ara as Assembleias Ordirrárails
.  e 

Extraordinárias. 

CAPÍTULO VIII 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 47- A COOFEMED 
será administrada por um Conselho de Administração 

composto de 03 (três) membros, todos cooperados, em pleno gozo de seus 
direitos sociais, denominados de Presidente, Diretor Técnico Operacional e 
Diretor Administrativo Financeiro, eleitos pela Assembleia Geral para mandato 
de 04 (quatro) anos, sendo obrigatória a renovação de 1/3 (um terço) de seus 

membros ao término de cada mandato. 

§ 1° - Não poderão ser eleitos para membros do Conselho de Administração 
impedidos em razão de crimes disposto em Lei, que não tenham direito de 
voto, estejam com restrição na Receita Federal, bancos e órgãos de controle de 
crédito, ou ainda os menores de 18 (dezoito) anos, salvo os emancipados. 
§ 2° - Não podem compor a Conselho de Administração, cônjuges afins e 

parentes entre si até 0
20 grau em linha reta ou colateral. 

§ 3° - O Presidente do Conselho de Administração será o Presidente da 

§ 4° - Os membros do Conselho de Administração serão eleitos pela Assembleia COOFEMED. 

Geral tomando posse automaticamente na referida Assembleia. 

Art. 48 - 
Nos impedimentos por prazos inferiores a 90 (noventa) dias o 

Presidente será substituído pelo Diretor Achrdnistrativo Financeiro. 

§ 1° - 
Nos impedimentos inferiores a 90 (noventa) dias, os diretores se 

substituem entre si acumulando as funções pertinente a cada cargo. 

20 - 
Nos impedimentos superiores a 90 (noventa) dias qualquer cargo do 

Conselho de Administração, deverá ser convocada Assembleia Geral para o 
devido preenchimento e cumprimento do restante do mandato. 
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Art. 49 - O Conselho de Administração rege-se pelas seguintes normas: 

I - Reúne se ordinariamente a cada mês e extraordinariamente sem2re que 
necessário por convocação do Presidente ou por solicitação do Conselhdasçal. 
II - Delibera validamente com a presença da maioria de seus membros, proibida 
a representação sendo as decisões tomadas pela maioria dos vocCtos 
presentes, reservando-se ao Presidente o voto de desempate. 	e. . 

III - As deliberações serão consignadas em atas circunstanciadas, 1W04as, 
lidas, aprovadas e assinadas no final dos trabalhos pelos membros pieseges, 
sendo transformadas em resoluções para constituir o regimento 'lano, 

quando for o caso. 

Parágrafo Único - Perderá automaticamente o cargo, o membro do Conselho de 
Administração que sem justificativa faltar a 03 (três) reuniões ordinárias 
consecutivas ou a 06 (seis) alternadas durante o ano. 

Art. 50 - Compete ao Conselho de Administração, entre outras atribuições: 

I - Planejar e acompanhar a programação de serviços prestados pelos 
cooperados, estabelecendo qualidade e fixando quantidade, valores, prazos, 
taxas, encargos e demais condições necessárias a sua efetivação. 
II - Manter permanente contato com pessoas, empresas e cooperativas para 

efeito de contratos de serviços. 
III - Controlar a forma de vinculação, desvinculação e remuneração de cada 
cooperado, em relação aos contratos firmados. 

IV - Fa7PT cumprir as disposições contidas no Regimento Interno. 
V - Verificar constantemente o estado econômico-financeiro da COOFEMED, 
através de relatórios e balancetes, a fim de melhor conduzir seus negócios. 
VI - Deliberar sobre a admissão, demissão, eliminação e exclusão de cooperado 

ou medidas disciplinares. 
VII - Fixa* normas para admissão, disciplina e demissão de empregados. 
VIII - Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral. 
IX - Indicar bancos nos quais devem ser feita a movimentação financeira 

e 

estabelecer regras para essa movimentação indusive fixando limite a ser 

mantido em caixa. 
X - Adquirir, alienar ou onerar bens móveis e imóveis, com expressa 

autorização da Assembleia Geral. 
XI - Apresentar a Assembleia Geral, as politicas, planos de ação, programas e 

orçamentos. XII - Organizar, quando for o caso, de acordo com a lei cooperativista, os 

núcleos seccionais de cooperados. 

Paseo Presidente Tonares:1e &ave,. n2  Sb. EdinCia Cananista Center. 22  91,0. tale 32-11 
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XIII - Z -lar pelo cumprimento das leis cooperativista e outras aplicáveis e pela 
participação dos cooperados visando o pleno funcionamento da COOFEMED. 
XIV - Criar Núcleos Operacionais para melhor desenvolvimento dos objetivos 
da COOFEMED, obedecendo ao disposto em Lei. 
XV - Abrir núcleos de negócios em municípios do estado e/ou no país. . 

PARÁGRAFO ÚNICO - O Conselho de Administração convocerr 
contratará sempre que necessário, o assessoramento de profissional 
especializado, conforme o caso para auxiliá-lo no gerenciamento e decisões trile 
lhe são pertinentes. 	 . 	gi 

• 

Art. 51 - Ao Presidente compete, dentre outras as seguintes atribuições: " 

I - Supervisionar as atividades da COOFEMED através de contatos assíduos 
com os demais Diretores e Gerentes, 
II - Verificar frequentemente a situação financeira e o movimento bancário; 
III - Assinar individualmente, ou conjuntamente com o Diretor Administrativo 
Financeiro, os cheques, contratos e documentos constituintes de obrigações 
bancárias. 
IV - Assinar individualmente os contratos e demais documentos constitutivos 
de obrigações da COOFEMED; 
V - Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração e de 
Assembleia Geral; 
VI - Representar a COOFEMED ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; 
Vil-Constituir mandatário; 
VIII - Assinar a Ficha de Matrícula dos cooperados; 
IX - Apresentar a prestação de contas a Assembleia Geral; 
X - Executar atividades de relações e intercomunicações com cooperativas, 
órgãos e autoridades cooperativistas, ou públicas e privadas, imprensa e 
pessoas em geral visando os interesses da COOFEMED; 
XI - Exercer outras atribuições designadas pelo Conselho de Administração e 
Assembleia Geral. 

Art. 52 - Ao Diretor Técnico-Operacional compete, dentre outras, as seguintes 
atribuições: 

I - Supervisionar e controlar as atividades de pessoal da COOFEMED. 
II - Fiscalizar a qualidade e padrões dos serviços prestados pelos cooperados. 

- Promover contatos e celebrar contratos com empresas ar a prestação de 
serviços dos cooperados, compatíveis com os objetivos da COOFEMED. 

- Propor, planejar e executar treinamento para os cooperados. 
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V - Propor e ser responsável pela efetivação de convénios e contratos com 
empresas ou entidades, em beneficio social e cultural dos cooperados e 

empregados da COOFEMED. 
VI - Elaborar e controlar os planos e programas de benefícios de bem estar 

social dos cooperados e familiares. 	 e.  
VII - Exercer outras atribuições designadas pelo Conselho de Administra e 

Assembleia Geral. 
aS 

Art. 53 - Ao Diretor Administrativo Financeiro compete, dentre outsasp 

seguintes atribuições: 	
• 

• • 

I - Secretariar e lavras as Atas das reuniões do Conselho de Administração e das 
Assembleias Gerais, responsabilizando-se pelos documentos e arquivos 

referentes. 
II 

- Preparar ou mandar preparar as correspondências e expedientes da 
COOFEMED e controlar os recebimentos e arquivamentos dos mesmos

DI 	

. 

- Preparar o relatório anual da gestão e organizar as demais peças da 
prestação de contas anual para apresentação à Assembleia Geral. 
IV - Responsabilizar-se pela contabilização e controle de contas a pagar e 

receber da COOFEMED. 
V - Participar na elaboração dos orçamentos de preços e contatos com os 

demais Diretores e Conselheiros 
VI - Assinar a Ficha de Matrícula dos cooperados, era substituição do 

Presidente, quando sua ausência da sede da COOFEMED. 
VII - Se necessário, e solicitado, assinar juntamente com o Presidente, os 
cheques, contratos e documentos constituintes de obrigações bancárias. 

VIII- Elaborar O 
plano orçamentário anual e controlar sua execução. 

IX - Exercer 
outras atribuições designadas pelo Conselho de Administração e 

Assembleia Geral. 

CAPD'ULO IX 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 54 - A Cooperativa de Trabalho constituída por até 19 (dezenove) sócios 
poderá estabelecer, em Estatuto Social, composição para o Conselho de 
Administração e para o Conselho Fiscal distinta da prevista na Lei, 
assegurados no mínimo, 3 (três) conselheiros fiscais, todos cooperados eleitos 
a cada 01 (um) ano pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição de 

apenas 1/3 (um terço) dos seus componentes. 

§1.° - Os negócios e atividades da cooperativa serão fiscalizados assídua e 
minuciosamente por um Conselho Fiscal, constituído de 03 (três) membros 

Prova Presidente TeCteteda neves. (0 82. Edifício Conquista Cante/. 25  PiI0a Sala 52-P 
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efetivos e 03 (três) suplentes, todos cooperados, eleitos anualmente pela 
Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição de apenas 1/3 (um terço) dos 
seus componentes, quando superior a 20 (vinte) sócios, conforme disposição 

legal. 
§ 2" - Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis naaforma 
deste Estatuto, os cônjuges e parentes entre si e do Conselho de Administração 

até 2° grau, em linha reta ou colateral. 	 • 
§ 3° - O associado não pode exercer cumulativamente funções no Cpasalyko 

Fiscal e no Conselho de Administração. 	
• • 

• G  a 	O 

Art. 55 - O Conselho Fiscal reúne-se ordinariamente trimestralrtiente: e 
extraordinariamente sempre que necessário, com a participação de no rnha° 

03 (três) de seus membros. 

§ 1° - As reuniões poderão ser convocadas por qualquer de seus membros, pelo 
Conselho de Administração ou da Assembleia Geral. 
§ 2° - Na ausência do Coordenador, os trabalhos poderão ser dirigidos por 
qualquer dos membros presentes, escolhido na ocasião. 
§ 3° - As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos e constarão 
de ata lavrada em livro próprio que no final dos trabalhos será lida e assinada 

pelos presentes. 
§4° - Perderá automaticamente a função de Conselheiro o membro que sem 
justificativa, faltar a 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 06 (seis) 

alternadas durante o ano. 

Art. 56 - Ocorrendo 03 (três) ou mais vagas no Conselho Fiscal, o Conselho de 
Administração convocará Assembleia Geral para nova eleição de 
preenchimento e cumprimento do restante do mandato. 

Art. 57 - Compete ao Conselho Fiscal exercer assídua e constante fiscalização 
sobre as operações, atividades e serviços da COOFEMED cabendo-lhes entre 

outras as seguintes atribuições: 

- Examinar balanceies, relatórios e outros demonstrativos financeiros, 
contábeis e orçamentários mensais e a prestação de contas anual do Conselho 
de Adininistração, emitindo parecer para a Assembleia Geral. 
II - Examinar documentos constitutivos de obrigações, livros de atas, de 
empregados, fiscais e outros obrigatórios da COOFEMED; 
1.11 - Auscultar os interesses e manifestações dos cooperados, tornadores e 
beneficiários dos serviços quanto ao funcionamento e gestão admirdstrativa; 
IV - Dar conhecimento a Conselho de Administração e Assembleia Geral das 
conclusões dos trabalhos, buscando sanar irregularidade; 
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V - Convocar Assembleia Geral Extraordinária para decisão sobre problemas 

graves e urgentes; 

§ 1° - Para desempenho de suas funções terá o Conselho Fiscal aceso livre a 
qualquer setor, livro, documento e registro sem, contudo, intervir diretamente 

na rotina e fatos encontrados 	
e. 

tarefas, solicitar a contratação de auditoria independente. 	 • 

§ 2° - Poderá o Conselho Fiscal, para assessora-10 no desempenho etCs:tias 

• 

•• • 
O 

4000•0 
• 0 

00 e 

CAPITULO X 

DO CONSELHO TÉCNICO 

Art. 58 - O Conselho Técnico será composto por profissionais cooperados, no 
mínimo 07 (sete) sócios, que responderão pela COOFEMED perante os 
respectivos Conselhos Profissionais dos quais já fazem parte, e que a 
COOFEMED necessite se inscrever ou voluntariamente solicite inscrição, sendo 

permitido apenas um representante de cada Conselho Profissional. 

§1° - Os Conselheiros serão escolhidos pelo Conselho de Administração, com 

mandato de 04 (quatro) anos, permitida a reeleição. 
§2° - O sócio cooperado para concorrer a este Conselho Técnico deverá estar 
devidamente registrado e adirnplente perante seu respectivo conselho 

profissionaL 
§3° - Os membros escolhidos tomarão posse na primeira Reunião Ordinária do 
Conselho de Administração subsequente à escolha, devendo a indicaçã'o ser 
aprovada, a posteriori, pela maioria presente na próxima A ~rabieis Geral. 
§4° - Os honorários dos Conselheiros serão estabelecidos em Assembleia Geral. 
§5° - Uma vez que seja alterado o Objeto Social da COOFEMED e haja a 
necessidade de inscrição em outros conselhos profissionais, caberá 
Cooperativa realizar também alteração na composição do Conselho Técnico, 
devendo, no caso, os novos membros eleitos, complementarem o mandato já em 

curso. 

CAPITULO XI 

DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESTADAS 

Pinça Presidente Tatactede neves- tia Mo. delineio Conquisto Gentes. 22  Piso. Sala 52-11 
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COOFEMED - COOPERA.T1VA DE TRABALHO DA SAÚDE '— Fls. 	  

Art. 59 - A COOFEMED deverá submeter as atividades prestadas fora do seu 
estabelecimento a urna Coordenação com mandato de 01 (um) ano ou ao prazo 
estipulado para a realização dessas atividades, eleita em reunião especifica 
pelos cooperados que se disponham a realizá-las, em que serão expostos os 
requisitos para sua consecução, os valores contratados e a retribuição 

pecuniária de cada sócio participe. 
e f••••13,  

§1°  .•• 
As deliberações tomadas na reunião deverão ser registradas em Atp.•••

•  

§ 2° - A convocação para a reunião será feita por meio de um oficio nuthefado 
pela COOFEMED ou por um convite ou ainda por um comunicado dirigi

" dire•ao 

grupo que realizará as atividades que foram contratadas ou atrrende •• • 
convocação em jornal de circulação regional. 
§ 3° - A retribuição pecuniária do Cooperado Coordenador que desenvolver a 

coordenação se dará da seguinte forma: 

R$ 300,00 (trezentos reais) para o Coordenador que atuar em localidade com 
até 100 (cem) Cooperados atuantes na prestação de serviço para terceiros; 
R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o Coordenador que atuar em bralidade 
com mais de 100 (cem) cooperados, até 200 (duzentos) cooperados atuantes 

na prestação de serviço para terceiros; 
R$ 500,00 (quinhentos reais) para o Coordenador que atuar em localidade 
com mais de 200 (duzentos) cooperados atuantes na prestação de serviço 

para terceiros. 

Art. 60 - Caberá ao Coordenador apresentar ao Conselho de Administração da 
COOFEMED as opiniões, deliberações e necessidades do núcleo de cooperados 

que o elegeu, devendo, ainda, viabili,
:nr a realização de reuniões entre o Corpo 

Administrativo da Cooperativa e os Cooperados sob sua coordenação, 

estabelecendo contato entre ambas as pas. 	ti. 
para a escolha do local, da melhor 

data e de outros fatores necessários ao desenvolvimento de um encontro 

produtivo. 

CAPÍTULO XII 

DOS LIVROS OBRIGATÓRIOS 

Art. 61 - A COOFEMED deverá ter, além de outros, os seguintes livros e ou 

folhas e fichas digitadas eletronicamente: 

1- Com termos de abertura e encerramento subscritos pelo Presidente: 

Matricula; 
Presença de cooperados nas Assembleias Gerais; 
Atas das Assembleias, 

Naco Peesiderate loaceedo flevee. O 86. Eeligiele Conquiste Ceattet .. 22  Piso. Sole 32-31 
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Fls. 

Atas do Conselho de Administração; 
Atas do Conselho Fiscal; 

II - Autenticados pela autoridade competente: 
.°  

a) Livros fiscais; 
6) Livros contábeis. Ii•00 

• 

PARÁGRAFO ÚNICO - É facultada a adoção de livros de folhas soltaã ou 

fichas, devidamente numeradas. 
G 	• 

Art. 62 - No Livro/Ficha de Matrícula os cooperados serão inscritos por' breiem 
cronológica de admissão, dele constando: 
I - O nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e residência dos 

cooperados. 
II - A data de sua admissão e, quando for o caso, da sua demissão, eliminação 

ou exclusão. 
.III - A conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social. 

IV - Assinatura de duas testemunhas. 

CAPITULO xm 

DO BALANÇO, RESULTADOS E FUNDOS 

Art. 63 - O Balanço Geral, Demonstrativos de Resultados e outras peças 
contábeis serão levantados anualmente, na data de encerramento do exercício 
social, de acordo as normas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e 
dispositivos legais dos órgãos oficiais e entidades de representação do 

cooperativismo. 

Art. 64 - Dos resultados apurados, ocorrendo sobras, primeiramente serão 
deduzidos para os Fundos Legais e outros existentes, os percentuais devidos e o 
restante das sobras líquidas serão destinadas conforme decisão da Assembleia 
Geral atendendo ao que dispõe o inciso "VI", do Art. 90 deste Estatuto. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Se os resultados apresentarem perdas ou prejuízos, os 
mesmos serão levados a conta do Fundo de Reserva e, sendo este insuficiente 
serão cobertos mediante rateio dos cooperados, de acordo com decisão da 
Assembleia Geral, atendendo ao que dispõe o inciso "IV" do artigo 10 deste 

Estatuto. 

Art. 65 - Os custos e dispêndios serão cobertos pelos cooperados que tenham 
participado dos serviços contratados durante o exercício. 
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y j  

Art. 66- A COOFEMED é obrigada a constituir os seguintes Fundos: 

I - Reserva Legal, destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de 
suas atividades, constituído de, no mínimo 10% (dez por cento) das sobras 
brutas do exercício. 

- Fundo de Assistência Técnica e Educacional - FALTES, destinado a irtItgão 
de assistência aos seus cooperados e familiares e aos empregarnese,,da 
COOFEMED, constituído de, no mínimo, 5% (cinco por cento) darsebras . 	• • 
brutas do exercício. 

' t 

§ 1°  - Os Fundos Legais são indivisíveis entre os cooperados e somente reit epso 
de dissolução da COOFEMED, havendo saldo remanescente terá a de'srtiação 
que deliberar a Assembleia Geral de extinção. 
§ 2° - A COOFEMED, poderá criar outros fundos, inclusive rotativos, com 
recursos destinados a fins específicos, fixando o modo de formação, custeio, 
aplicação e liquidação, devendo ser aprovados em Assembleia Geral e 
regulamentados em Regimento Interno. 

Art. 67- Reverte-se para os Fundos Legais: 

I - Para Reserva Legal, os auxílios e doações não especificadas, rendas eventuais 
e outros valores arrecadados. 
II - Para o FALTES, os resultados de operações com não cooperados, bem como 
os decorrentes de participações em sociedades não cooperativas e outros 
valores propostos pelos cooperados e aprovados em Assembleia r-Pral. 

CAPÍTULO XIV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 6/3 - A COOFEMED poderá ser dissolvida, de acordo como dispõe sobre o 

assunto a Lei Cooperativista. 

Art. 69 - A estrutura operacional da COOFEMED será elaborada e proposta 
pelo Conselho de Administração à aprovação da Assembleia Geral para sua 

implementação e funcionamento. 

A.rt. 70 - Os casos omissos serão decididos pela Assembleia Geral, com base nos 
princípios doutrinários e na Lei. 

Art. 71 - Este tiSIATUTO foi reformado na Assembleia Geral Extraordinária 
realizada no dia 06 de Setembro de 2017. 
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Este Estatuto é cópia fiel do que se encontra lavrado no Livro de Atas de 
Assembleia Geral da COOFEMED, e vai por mim, Presidente da Assembleia, 
pelo Diretor Administrativo Financeiro, pela Diretora Técnica-Operacional e 
pela Secretária da Assembleia Geral Extraordinária assinado. Vitória da 

Conquista - Bahia, 06 de Setembro de 2017. erne 
me e 
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P 	N°  
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da COOFEDikD 

Cooperativa de Trabalho da Saúde, inscrita no NIRE sob o n° 29 4 000 

e no CNPJ sob o n° 19.322.934/0001-78, realizada em 28 de Março de 2018. 
• • • ••• •• 

•••••• 	•• 
• 	4.. • 	•• 	•• 
e • • 	• 	• • 
• • • 	• • 	• • 

• 	• 	••• 	•• 

Aos vinte e oito dias do mês de Março de dois mil e dezoito, às 10:00 horas, em 
Última convocação, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, 57 (cinquenta e sete) Cooperados da COOFEMED - 
COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE, na sua sede social localizada na 
Praça Presidente Tancredo Neves, n°86, EdificM Conquista Conter, 2° Piso, Sala 
32-A e Sala 32-B, Bairro Centro, LM 45000-525, Vitória da Conquista, Estado da 
Bahia: 1. Jamille Santos Almeida Tortoreli, brasileira, casada, Técnica de 
Enfermagem portadora da Cédula de Identidade n° 1150668024 SP/BA, 
inscrita no CPF sob n° 025.696.915-93, residente e dorniciliada no Lotearrtento 
Cidade Universitária, no 115, Ap 702, Residencial Vila Espanha, Torre A, Bairro 
Candeias, CEP 45000-000, Vitória da Conquista - BA; 2. Angelita Borges Costa, 
brasileira, solteira, Técnica de Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade 
rt° 04.409.452-32 SSP/BA, inscrita no C1°F sob o n° 007632.325-05, residente e 
domiciliada na Rua Alinho Alves Dias, n° 16, Bairro Santa Rita, CEP n° 45.250-
000. Encruzilhada - BA; 3. José Humberto Alves Pereira Sobrinho, brasileiro, 
solteiro, Técnico de Enfermagem, portador da Cédula de Identidade n° 
09773082 35 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 0332134.785-31, residente e 
domiciliado na Rim Maximiniano Matos, n° 22, Bairro Alvorada, CRI' n°  45.150-
000, Encruzilhada - BA; 4. Jeane Moreira Cardoso Portela, brasileira, casada, 
Assistente Social, portadora da Cédula de Identidade n° 03147656 20 SSP/BA, 
inscrita no C.X1. sob o n° 594.571 125-04, residente e domiciliada na Rua João 
Miguel Lourenço, n° 440, Bairro Alto Maron, LM" n° 45_005-080, Vitória da 
Conquista - BA; 5. Thuanny Moreira Silva, brasileira, solteira, Enfermeira, 
portadora.da Cédula de Identidade n° 1.36469in3 SSP/BA, inscrita no CPF sob 
n°048.345.905-42, residente e domiciliado na Rua Lorival ráiro, n° 84, Bairro 
Recreio, CEP.45.020-560, Vitória da Conquista-BA; 6. Mine Gomes Vila Nova, 

brasneiractsolteira, Farmacêutica, portadora da Cédula de Identidade n° MC-
19.887.344 SSP/-BA, inscrita no CPF sob n° 025.486.45541, residente e 

ii1 	dorniciliada na Rua Claudia Botelho, s/n, Cond.: Vivenda, Rua C, Casa 43, 
Bairro Primavera, etil 45013-010 Vitória da Conquista-BA; 7. Kaique Ryan 
Novais, brasileiro, solteiro, Médico, portador da Cédula de Identidade n°  

1352953862 SSP/BA, inscrito alo CPF sob o n° 053.462.775-79, residente e 
domiciliado na Avenida 02 de Julho n° 659, Apt 06, Bairro Centro, CEP: 45865-
000, Santa Luzia - BA; 8. Manoe/a Clécia Rocha de Araújo, brasileira, solteira. 
Enfermeira, portadora da Cédula de Identidade n°0785875301 SSP/BA, inscrito 

no CPF sob o rt°  003.150785-96, residente e. domiciliado na Avenida 02 de Julho 
S/ N, CEP: 45865-000, Santa Luzia - BA; 9- Fernanda Maria Carmo Ribeiro de 
Santana, brasileira, casada, Fisioterapeuta, portadora da Cédula de Identidade 
n° 1153973375 SSP/BA, inscrita no.CPF sob o n° 027.808.635-79, residente e 
domiciliada ..na Rua Medeiros Neto n° 07, Bairro Centro, Cgf': 45580-000, 
Ibirataia. - BA; 10. Maria Neta Almeida lima do Carmo, brasileira, casada, 
Técnica de Extfinagern, inscrita no CPF sob n° 019.561.935-88, portadora da 

k\c 
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Cédula de Identidade n° 12.649.044-95 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua 
G, n° 71, Povoado de Vila Bahia, CEP n 45.150-000, Encruzilhada - BA; 11. 
Daiane Silva Moreira, brasileira, casada. Técnica de Enfermagem, inscrita no 
CPF sob o n° 012.920.665-20, portadora da Cédula de Identidade n° 07.453.696-
69 SP/BA, residente e domiciliada na Avenida Jardim Guanabara, s/n, 5° 
Avenida, Lote A, Bairro Boa Vista, Vitória da Conquista/BA, CEP 45.026-145; 
12. Rosimeire Mercês Neto Oliveira Santos, brasileira, casada, Técnica de 
Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade n° 0904392953 SSP/BA, 
inscrita no CPF sob o n° 949.089.825-211, residente e domiciliada na Rua D n°63, 
Bairro Nilsort Brito, CEP: 45865-000, Santa Luzia - BA; 13. Everton Peneira 
Silva, brasileiro, solteiro, Técnico de Enfermagem, portador da Cédula de 
Identidade nri 6501245 SSP/BA, inscrito no CPF sob o na 005.818.855-03, 
residente e domiciliada na Avenida 2 de Julho n° 623, Bairro Centro, CEP: 
45865-000, Santa Luzia - BA; 14. Hugo Carvalho Oliveira, brasileiro, solteiro, 
Educador Fisico, portador da Cédula de Identidade n° 731885813 SSP/BA, 
inscrito no CPF sob o n° 803.703.145-49, residente e domiciliado na Avenida 
DiLmar Castro de Matos, n° 332, Condomínio Morada Sul, Bloco Colômbia, APT 
004, Bairro Boa Vista, CEP: 45.026-435, Vitória da Conquista - BA; 15. Itatiaia 
Bomfim Mascarenhas, brasileira, Enfermeira, portadora da Cédula de 
Identidade ra 962187895 SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 033217255-04, 
residente e domiciliada na Rua Manoel Lourenço n° 11, Bairro Nova Ibirataia de 

Cima, 4-Flai 45580-000, Ibirataia - BA; 16. Tayala Reis Santana de Souza Fair, 
brasileira, casada. Psicóloga, portadora da Cédula de Identidade n° 0963211218 
SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 009.39/.445-81, residente e domiciliada na Rua 
Gercino Coelho n°06. Bairro Centro, CEP: 45580-000, Ibirataia- BA; 17. Banana 
Viana de Moraes, brasileira, solteira, Enfermeira, portadora da Cédula de 
Identidade n° 1014868394 SSP/BA, inscrita no CPF sob o na 993.785.07549, 
residente e domiciliado na Avenida 02 de Julho n° 382, Bairro Centro, cal 
45865-000, Santa Luzia - BA; 18 Marygilian de Matos Andrade, brasileira, 
solteira, Enfermeira, portadora da Cédula de Identidade n° 0756829070 SSP/BA, 
inscrita no (—PP sob o n" 921 674 385-91, residente e domiciliado na Avenida 7 
de  setembro na agia, Bairro Centre, eapp:  45865-000, Santa Luzia - BA; 19. Joyce 

Costa de Santana, brasileira, soltara. Enfermeira, portadora da Cédula de 
Identidade n° 1268210706 SSP/BA, inscrita no CPF sob o n°  038.560.16544 

residente" e domiciliado na Rua Santa Luzia n° 231, Bairro Centro, CFP 45865-
000, Santa Luzia. - BA; 20. Givanildo Santos Cesarino, brasileiro, solteiro, 
Enfermeiro, portador da Cédula de Identidade n° 0728700875 SSP/BA, inscrito 
no CPF sob o nu 948.89341547, residente e domiciliado na Rua do Cacau n°22, 
Bairro Centro, CEP: 45865-000, Santa Luzia - BA; 21. Gabriela Rodrigues Silva, 
brasileira, solteira, Enfermeira, portadora da Cédula de Identidade n° 
1153961601 SSP/BA, inscrita no CFF sob o n° 054.845.185-04, residente e 
domiciliada na Rua Eurico Sá Leite n°81, Bairro Massaranduba, t 	V.  45580-000, 
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Ibirataia- BA; 22. Juliana Souza Santos, brasileira, solteira, Técnica de 
Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade n° 1544468075 SSP/BA, 
inscrita no CPF sob o n° 063.581165-09, residente e domiciliada na Rua Andrade 
Calheira n° 03, Bairro Mirassol, CFP: 45580-000, Ibirataia- BA; 23. Mancileine 
Alves Pereira de Barros, brasileira, solteira, Psicóloga, portadora da Cédula de 
Identidade n° 0904416305 SSP/BA, inscrita no LH,  sob o n° 025.440.475-85, 

residente e domiciliado. na  Rua Euclides Batista de Brito n° 188, Bairro Centro, 
CEP: 45865-000, Santa Luzia - BA; 24. Cantina Massaranduba Alves d.e 
Macedo, brasileira, solteira, Enfermeira, portadora da Cédula de Identidade n° 
1197737324 SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 047.132.425-60, residente e 
domiciliada na Avenida Getúlio Vargas n" 120, Bairro Centro, CEE 45580-000, 
lbirataia- BA; 25. Lindaura Evangelista Souza, brasileira, solteira, Técnica de 
Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade n° 0648987256 SSP/BA, 
inscrita no CPF sob o n° 286.022378-98, residente e domiciliada na Rua Lauro 
de Freitas n° 01,. Bairro Centro, CEP: 45580-000, Ibirataia- BA; 26. Tamara da 
Silva Oireiroz, brasileira, solteira, Técnica de Enfermagem, portadora da 
Cédula de Identidade n° 0955081718 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n°  

840.989.295-20, residente e domiciliada na Rua São Francisco n°1074, Bairro 
Centro, CPI'. 45865-000, Santa Luzia - BA; 27. Alana Paula Souza Santos, 
brasileira, solteira, Enfermeira, portadora da Cédula de Identidade n° 
1581172478 SSP/BA, inscrita no - CPF sOb o n° 050.655.395-70, residente e 
domiciliaria na Rua Manoel Pereira n° 76, Bairro Cenho, CEP: 45865-000, Santa 
Luzia - BA; 28. Ana Paula Souza Oliveira, brasileira, solteira, Técnica de 
Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade re 25853726 SSP/MG, inscrita 
no CPF sob o ricr 051.177.895-39, residente e domiciliada na Travessa João 
Goulart n°-i0, Bairro Travessa Ibirataia derima (-Er 45580-000, Ibirataia- BA; 
29. MagroS lia de Jesus Marques, brasileira, solteira, Técnica de Enfermagem, 
portadora-da Cédula de Identidade n° 0465614981 SSP/ BA, inscrita no CPF sob 

4P 	
o n° 328.528355-68, residente e dorniciliada na Rua Alfo Xavier dos Santos n° 
83, Bairro Manoel 11 Santana, CEP: 45865-000, Santa Luzia - BA; 30. Maria José 
dos Santos, brasileira, solteira, Auxiliar de Enfermagem, portadora da Cédula 
de Identidade n° 0465416241 SSP/BA, inscrita no tel. sob o n° 462.822.895-72, 
residente e domiciliada na Rua Santo Antônio n° 03, Bairro São Geraldo, CEP: 
45865-000, Santa Luzia - BA; 31. Mayssa Carvalho Santos, brasileira, solteira, 
Enfermeira, portadora da Cédula de Identidade n° '1,337074586 SSWBA, inscrita 
no CPF sob o n° 050.974.618-25, residente e domiciliada na Rua 13 de Dezembro 
n° 20, Bairro Cenho, CEP. 45865-000, Santa Luzia -- BA; 32. Ueldes Vieira da 
Silva, brasileiro, sOlteiro, Enfermeiro, portador da Cédula de Identidade n° 
06657246-1S SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 016.225.115-73, residente e 
domiciliadO na Rui Edmundo Lopes n° 206. Bairro Belanisia, CEP.  45865-000, 

Santa Luzia - BA; 33. Mima Emanuelle Pires Carrara, brasileira, solteira, 
Dentismrportaciora da Cédula de Identidade n°1352944448 SSP/BA, inscrita no 
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CPF sob o n° 043.418A65-90, residente e domiciliada na Rua Marechal Castelo 
Branco e 45, 2° andar, Bairro Centro CEP: 45865-000, Santa Luzia - BA; 34. 
Juliana Soares Silva, brasileira, solteira. Técnica de Enfermagem, portadora da 
Cédula de Identidade n° 1599648300 SSP/BA, inscrita no CPF sob o n°  

05/.935.795-74, residente e domiciliada na Rua 02 de Julho e 463, Bairro Centro, 
CEP: 45865-000, Santa Luzia - BA; 35. Taiz Santos Silva, brasileira, solteira, 
Técnica de Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade n° 1581181620 
SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 070.545.715-09, residente e domiciliada na 
Travessa São Jorge n° 48, Bairro São Jorge, C ia): 45865-000, Santa Luzia - BA; 36. 
Erlem Almeida Souza, brasileira, solteira. Técnica de Enfermagem, portadora 

	

da Cédula de Identidade n° 13336894687 bei 	/BA, inscrita no CPF sob o n°  

019.883.205-26, residente e domiciliada na Rua Bom Jesus da Lapa n° 71, Bairro 
Centro, CEP: 45865-000, Santa Luzia - BA ; 37. Ilton José Cassiano dos Anjos, 
brasileiro, casado, Enfermeiro, portador da Cédula de Identidade n° 0442668988 
SPP/BA, inscrito no CI'F sob o n° 708.852.815-00, residente e domiciliado na 
Travessa da Capelinha n° 119, Bairro Centro, CEP: 451365-000, Santa Luzia - BA; 
38. Cristiano Fernandes Sertório de Souza, brasileiro, Enfermeiro, portador da 
Cédula de Identidade n° 07823711302 SSP/BA, inscrito no CPF sob o e 
720.411.885-53, residente e domiciliado na Avenida 2 de Julho n° 682, Bairro 
Centro, CEP: 45865-000, Santa Luzia - BA; 39. Renan Rocha Lima Oliveira, 
brasileiro,.casado, Ai/vaiar de Enfenmagem, portador da Cédula de Identidade 
n° 133609541 SSP/BA, inscrito no CPF• sob o n° 027.062.355-86, residente e 
domiciliado na Rua Manoel Pereira dos Santos, n° 123, Bairro Belanisia, (Ti? 
45865-000, Santa Luzia - BA; 40. 'estia Nascimento dos Santos, brasileira, 
solteira, Técnica de Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade n° 
0649878680 SSP/BA, inscrita no CEE sob o n° 005.719.905-17, residente e 
domiciliada na Avenida Jurandy Pereira Gonçalves n°35, Bairro Ponto Chiq IL 

chi. • 45580-000, liai:rateia- BA; 41. Thais Souza Custódio de Oliveira, 

410 	
brasileira, casada. Au vigiar de Laboratório de Análise Clinicas, portadora da 
Cédula de Identidade n° 1301876313 SPP/BA, inscrita no 4.-Ft sob o n° 

054.213.055-62, residente e domiciliada lia Rua Aristóteles dias da Fonseca n° 08, 
Bairro AABB, CEP: 45580-000, Ibirataia- BA; 42. Cintia Neri dos Santos, 
brasileira, solteira, Terapeuta Ocupacional, portadora da Cédula de Identidade 

n° 0721615-317, inscrita GO CPF sob o n° 002.189.255-57, residente e domiciliada 
na Rua QUintino Bocaiuva n°25, Bairro da Conceição, Chi • 45580-000, Ibirataia-

BA; 4.3.jivanildo de Jesus, brasileiro, casado, Técnico de Enfermagem, portador 
da Cédula de Identidade n° 1007356650 SSP/BA, inscrito no CEP sob o n° 
051.470.725-94, residente e domiciliado na Rua Lourivaldo Silva Leite n° 16, 
Bairro Robson Marques Fair, CEP: 45580-000, Ibirataia- BA; 44. Luiza Pinheiro 
Melo, brasileira, solteira. Fonoauclióloga, portadora da Cédula de Identidade n° 
0969321988 SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 024.271.435-88, residente e 

domiciliada na Rua Litranio José dos Santos e 54, Bairro Centro, CEP: 45450- 

yor 
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000 Gandu- BA; 45. Vaneila Gomes dos Santos, brasileira, solteira, Assistente 
Social, portadora da Cédula de Identidade n° 0935184392 SSP/BA, inscrita no 
CPF sob o n° 016.851.255-65, residente e domiciliada na Rua São Miguel n° 28, 
Bairro José Firmino, CEP: 455804190, Ibirataia- BA; 46. Lusana Mendes Lima, 
brasileira, solteira, Técnica de Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade 

n° 101777/787 SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 020.066.925-77, residente e 
domiciliada na Rua Patrício Teixeira n° 75, Bairro Massaranduba, LEP: 45580-
000, Ibirataia- BA; 47. Joseane Bondim de Souza, brasileira, solteira, Técnica de 
Enfermagem, podadora da Cédula de Identidade n° 1301479071 SSP/BA, 
inscrita no CPF sob o n° 047347235-11 residente e domiciliada na Rua Mamada 
Abdon Fali n° 16, Bairro AABB, CEP- 45580-000, Ibirataia- BA; 48. Siaria Silva 
dos Santos Oliveira, brasileira, casada, Técnica de Enfermagem, portadora da 
Cédula de Identidade n° 1197637942 SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 
017.750.715-29, residente e domiciliado. na  Avenida Ailton Leal n° 38, Bairro 

Ibirataia, riPP: 45580-000, Ibirataia- BA; 49. Carolina Maria Pereira, brasileira, 
solteira, Técnica de Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade n° 
0167523090 SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 128.289.715-20, residente e 
domiciliada na Rua Casino Coelho no 11, Bairro Centro, CEP-  45580-000, 

Ibirataia- BA; 50. Geruza Vieira dos Santos Silva, brasileira, casada. Técnica de 
Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade n° 1007768843 SSP/BA, 
inscrita no CPF sob o no 005.683.905-71, residente e domiciliada na Rua Enrico 
Sá Leite n° 101, Bairro Massaranduba, 	45580-000, Ibirataia- B¼ 51. Mana 
dias Souza, brasileira, solteira, Auxiliar de Saúde Bucal, portadora da Cédula 
de Identidade n° 1374217298 SSP/BA, inserira no Lit sob o n° 066.214.105-90, 

residente e domicilia da na Rua Antônio Nunes Pacheco n° 07, Bairro Manoel 
Pereira da Silva, CEP: 45580-000, Ibirataia- BA 52. Anelizia Alves de Araújo, 
brasileira, solteira, Cirurgiã Dentista, portadora da Cédula de Identidade n° 
1428237 .SSP/ BA, 'inscrita no CPF sob o n° 215.018585-71 residente e 

,110 	domiciliada na Rua Antônio Lisboa Nogueira S/N, Bairro da Conceição, Ipiaú- 
BA; SS. P.Lbolla Souza Santos, brasileira, solteira, Enfermeira, portadora da 

(-Mula.  de Identidade n° 1211817580 SSP/BA, inscrita no CPF sob o n°  

033.574.565-24, residente e domiciliado na Rua Mamada Abdon Fair n° 32, 
Bairro AABB, CEP: 45580-000, Ibirataia- BA; • 54. Avalia Santos Oliveira, 
brasileira, solteira, Farmacêutica, -portaáora da- Cédula de Identidade n° 
1007779888 SSP/BA, inscrita no CPF sob o n" 043.210.585-97, residente e 
dorniciliada na Ria Paulo José Santos n° 17, Bairro AABB, CEP: 45580-000, 
Ibirataia- BA; 55. :Laila Sena da Rocha,, brasileira, solteira, Fisioterapeuta, 
portadora da Cédula de Identidade á° 1007369043 SSP/BA, inscrita no CPF sob' 
023.495.705-09, residente e domiciliado na Rua João José de Lima no 07, Foirro 
Nova Ibirataia, CEP: 45580-000, Ibirataia- BA; 56. Joilson dos Santas Silva, 
brasileiro, solteiro. Iliomédico, portador da Cédula de Identidade n°0929023838 
s9P-BA, inscrita no CPF sob o n° 018.065.945-60, residente e domiciliado na Rua 
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Umbelirto Correia de Araújo n° 32, Bairro Massarariduba, C-Pl> 45580-000, 
Ibirataia- BA; 57. Renata Farias Ramos, brasileira, solteira, Técnica de 
Enfermagem, portadora da Cédula de Identidade n° 1587010976 SSP-BA, 
inscrita no CPF sob o n° 082571.965-40, residente e domiciliado na Rua da 
Jaqueira, n°190, Bairro Centro, Santa Luzia, ( êt 46 8654)00; em observância às 
determinações do Estatuto Social da cooperativa_ A comunicação real; puu-se 
através de comunicaçã'o por escrito a todos os cooperados, através de circulares 
e do Edital de Convocação, sendo entregue uma cópia do Edital a todos, no dia 
15 (quinze) de Março deste corrente ano nos quais os mesmos assinaram e 
dataram o dia em que foram cientificados, conforme artigo 35 e parágrafos do 
Estatuto Social. A Assembleia Geral Ordinária (AGO) e Extraordinária (AGE) 
teve início às 10.00 horas, em ultima convocação, com presença de 57 (cinquenta 
e sete) cooperados, conforme as assinaturas constantes na lista de presença da 
Ata. Nesta oportunidade, o Presidente em exercício da COOFEMED, Senhor 
José Humberto Alves Pereira Sobrinho - também Diretor Administrativo 
Financeiro, tendo acumulado as funções por força do pedido de afastamento da 
Senhora Jamille Santos Almeida Tortoreli do cargo de Presidente, conforme 
dispõe o artigo 48 do Estatuto Social - assumindo a presidência da Assembleia, 
agradeceu a presença de todos os presentes e convidou para compor a mesa os 
membros do Conselho de Administração e os membros do Conselho Fiscal, 
para auxiliarem nesta Assembleia, bem como foi escolhido a mim, Hugo 
Carvalho Oliveira, como Secretário "ad hoc". Dando continuidade, o Presidente 

em Exercia() solicitou a mim, Secretário, que fizesse a leitura do Edital de 
ConvOcação, o qual vai transcrito nesta Ata: "EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA O Presidente em 
exercício da COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE, CNPJ 
n° 19.322.934/0001-78. MIRE sob n° 29400040349, com sede na cidade de Vitória da 

C.onquista, Estuda da Bahia, sito na Praça Presidente Tancredo Neves, ri° 86, Edifício 

111 	Conquista Center, 2° Piso, Sala 32-A e Sala 32-B, Bairro Centro, CEP 45000-525, no 

1450 de suas ahibuiçõe" s estatutárias, convoca todos os seus cooperados, que nesta data 
são 505 (quinhentos e cinco), para munirenz-se em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, que se realizará env sua sede, na data de 28 de Março de 2018, 
obedecendo aos seguintes leoninos e ":1épiorum" para sua instalação" , sempre no mesmo 

local, cuca,i 	indo o que deknrrina o Estatuto Social: 1) Em Primeira convocação às 

08:00 horas com a presença de-  2/3 (dois terços) dos associadas; 2) Em Segunda 

convocação-á:4;09:00 horas corn a presença da metade mais um do número de associados: 
.3) Em-terceira è última convocação às 1000 horas com a presença mínima 50 
(cinquenta) scicios:•pani deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia para a AGO: 1) 
Prestação de "Contas do Exercício de 2817, compreendendo: a) relatório da 
gestão do Conselho de Administração; W• balanço patrimonial; c) 
demonstrativo do resultado; d) parecer do Conselho Fiscal; e)Demonstrativos 
da avaliação da eficiência econômico-financeira e social; 2) Destinação das 

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
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e 
sobras ou rateio das perdas; 3)Eleição e Posse do novo Presidente do Conselho 
de Administração para conclusão do mandato do Conselho de Administração; 
4) Eleição e Posse do novo Conselho Fiscal; 5) Atualização do valor dos 
honorários do Conselho de Administração; 6) Alteração do Capital Social da 
COOFEMED. Em seguida será deliberado sobre a seguinte Ordem do Dia para a AGE: 
1) Reforma do Estatuto Social da COOFEMED - COOPERATIVA DE 
TRABALHO DA SAÚDE Vitória da Conquista/BA, 15 de Matçu de 2018. José 
Humberto Alves Pereira Sobrinho - Presidente em exercício." O presidente em 

excedei° solicitou a leitura do Rem "1" do Edital de Convocação para a 
Assembleia Geral Ordinária: 1) Prestação de Contas do Exercício de 2017, 

compreendendo o Relatório da Gestão do Conselho de Administração, o 
Balanço Patrimonial, o Demonstrativo do Resultado, o Parecer do Conselho 
Fiscal, e, por fim, os Demonstrativos da Avaliação da Eficiência Econômico-
Financeira e Social. O Presidente solicitou a leitura do Relatório do Conselho de 
Administração juntamente com a apresentação do Balanço Patrimonial 
referente ao Exercido de 2017, e da demonstração das sobras apuradas no 

exercício encerrado em 31 (trinta e um) de Dezembro de 2017 (dois mil e 
dezP•sete), que na ocasião foi de R$ 212.595,44 (duzentos e doze mil, quinhentos 
e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Ato subsequente, a 
senhora Thuanny Moreira Silva, Conselheira ,Fist-R1, apresentou o Parecer do 
Conselho Fiscal, que em seu relatório opinava favoravelmente pela aprovação 
das Contas apresentadas. Na sequência, foi dito que em relação aos 
demonstrativos da avaliação da eficiência económico-financeira e social, no 
Exercido de 2017 a COOFEMED firmou mais contratos relativos aos serviços 
que oferece, tendo como tomadores os Municípios de Urandi/BA, 
Caturama/BA, Santa Luzia/BA, Ibirataia/BA, São Feliz do Coribe/BA, 
luiu/BA, Potiragua/BA, apresentados na ocasião, de maneira que, em análise 
conjunta com o Balanço Patrimonial do Exercício de 2017, é -visível uma 
ascendência da eficiência econômico-financetra e social da Cooperativa, 
oportunizando aos seus Cooperados uma melhora na qualidade de vida de 
cada um. Ademais, o planejamento para o Exercício de 2018 contempla a 
expansão da área de atuação da Cooperativa, aumentando, cortsecruentemente, 
a possibilidade de maior atuação dos cooperados, a fim de melhorar a 
qualidade de vida, econômica e social de cada um. Para tanto, deverão ser 
adotadas todas as medidas que se fizerem necessárias ao alcance de novos 
contratos para a prestação de serviços, -sendo essas desde a m,antença da 
documentação da Cooperativa em dia até a inscrição nos Consentes 
Profissionais necessários, atendendo às exigências que são feitas nesse sentido. 
Dando continuidade, o Presidente em exercido solicitou que a Assembleia 
escolhesse um representante para conduzir os trabalhos de votação deste item, 

tendo em vista que os ocupantes da mesa estavam legalmente impedidos para 
tal atribuição, e por isso deixaram-ha imediatamente, contudo, permaneceram 
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no recinto à disposição da Assembleia para os esclarecimentos que porventura 
fossem solicitados. Foi escolhida pela maioria a cooperada Aline Gomes Vila 
Nova, para conduzir provisoriamente a Assembleia, e a mesma escolheu a 
senhora Angelita Borges Costa, corno Secretária "ad hac" para auxiliá-la na 
coordenação dos debates e na votação da matéria. Logo após, as contas foram 
submetidas à votação, sendo que a Assembleia votou pela aprovação, por 
unanimidade. O Presidente em exercício, reassumindo o comando da 
Assembleia, solicitou a mim, Secretário, que fi•regse a leitura do próximo item 
da Ordem do Dia desta AGO, Item "2" Destinação das sobras ou rateio das 
perdas, se.ndo que neste momento foi decidido por unanimidade que as sobras 
apuradas seriam incorporadas ao Capital Social da COOFEMED_ Sendo assim, 
ficou decidido de forma unânime pelos cooperados presentes que, R$ 
212.595,44 (duzentos e doze mil, quinhentos e noventa e cinco reais, e quarenta 
e quatro centavos), sobras apuradas no Exercício de 2017, serão incorporadas ao 
Capital Social da COOFE1VIED - Cooperativa de Trabalho da Saúde, urna vez 
que já foram efetivadas as destinações para os Fundos Legais na proporção de 
10% para o Fundo de Reserva e 5% para o FATES. Passou-se então a discussão 
do item "3" da Ordem do Dia da AGO, Item "3", Eleição e Posse do novo 
Presidente do Conselho de Administração para conclusão do mandato do 
Conselho de Administração. Pelo Presidente em exercício foi dito que a 
Senhora Junina Santos Almeida Tortoreli, pediu afastamento do cargo de 
Presidente do Conselho de Administração, vez que almejava o calmo de 
Conselheira Fiscal, cargo esse, sob sua ótica, mais condizente com seus demais 
afazeres pessoais. Da mesma forma, foi informado que os Cooperados também 
foram devidamente comunicados com antecedência da referida eleição para o 
cargo do Conselho de Administração e que o Diretor eleito apenas concluirá o 
mandato da Presidente anterior, urna vez que não implicará em novo mandato. 
O mandato do atual Conselho de Adntinistração se encerra em 06 (seis) de 
Setembro de 2021. O Presidente em exercício suspendeu os trabalhos para 
iniciar o processo eleitoral. Para concorrer ao•  cargo de Presidente apenas a 

Cooperada Daiane Silva Moreira, brasileira, casada, Técnica de Enfermagem, 
inscrita no CPF sob:o n° 012.920.665i20, portadora da Cédula de Identidade n° 
07.453.696-69 CSP/BA, residente e dorniciliada na Avenida Jardim Guanabara, 
s/n, 5' Avenida, Lote A, Bairro Boa Vis-ta, Vitória da Conquista/ BA cF2  

45.026-145, se candidatou. Colocado en.  votação, aI Senhora Daiane Silva 

Moreira, foi eleita por m-tanimidade pelos Associados presentes para o cargo de 
Presidente..Todos os participantes desta Assembleia ouviram que a Associada 
recém-eleita, de Viva voz, declarou sob as penas da lei que não se encontra 
inelegível, nem impedida por lei, ou condenada a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, 

prevaricação,  suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé 
pública ou a propriedade. Declarou que não existe entre ela e os demais Ok 
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Diretores e Conselheiros Fiscais laços de parentesco até 2° grau, em linha reta 
ou colateral, nem exerce cumulativamente cargos nos órgãos de administração e 
de fiscaliração, em conformidade com o disposto nos Artigos 51 e 56, § r da Lei 

5.764/71. Desta forma, o Conselho de Administrarão da COOFEMED passa a 
ser composto por Daiane Silva Moreira - Presidente José Humberto Alves 
Pereira Sobrinho - Diretor Administrativo Financeiro e leane Moreira Cardoso  

Portela - Diretora Técnica-Operacional. A Presidente recém-eleita assumiu a 
direção da Assembleia. Dando continuidade, passou-se para o Item "4" da 
Ordem do Dia para a AGO: Eleição e Posse do novo Conselho Fiscal. Assim 
como na eleição anterior, os Cooperados foram previamente comunicados da 
eleição para os cargos do Conselho Fiscal. A Presidente suspendeu os trabalhos 
para iniciar o processo eleitoral. Para concorrer aos cantos do Conselho Fiscal 
foi apresentada uma chapa unira, composta pelos seguintes cooperados: 
Membros Efetivos: Aline Gomes Vila Nova, brasileira, solteira, Farmacêutica, 
portadora da Cédula de Identidade n° MG-19.887.344 SSP/BA, inscrita no CPF 
sob ri* 025.486.455-41, residente e domiciliado na Rua Claudia Botelho, s/n, 

	

Cond.: Vivenda, Rua C. Casa 43, Bairro Primavera, 	 45.013-010, Vitória da 

Conquista-BA; Maria Neta Almeida Lima do Carmo, brasileira, casada, 
Técnica de Enfermagem, inscrita no CPF sob n° 019.561.935-88, portadora da 
Cédula de Idehtidade n° 12649.044-95 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua 
G, n° 71, Povoado de Vila Bahia, CEP n° 45.150-000, Encruzilhada - BA; 
Migalha Borges Costa, brasileira, solteira, Técnica de Enfermagem, portadora 
da Cédula de Identidade n° 04.409.452-32 SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 
007.631325-05, residente e dorniciliada na Rua Alinho Alves Dias, n° l& Bairro 
Santa Rita, CEP n° 45.15O-000, Encruzilhada - BA; 1° Suplente: jamille Santos 
Almeida Tortoreli; brasileira, Sada, TéCnica de Enfermagem, portadora da 
Cédula de Identidade tf 1150668024 SSP/BA, inscrita no CPF sob n° 
025.696.915-93, residente e domiciliada no Latearnento Cidade Universitária, n° 

115, Ap 702, Residencial Vil la Espanha, Tone A, Bairro Candeias, CEP 45.000-

000, Vitória da Conquista - BA;. 2° Suplente thuanny Moreira Silva, 
brasileira, solteira, Enfermeira, portadora da Cédula de Identidade n

o  

1364697793- SSP/BA, inscrita no CPF sob n°048.345.905-42, residente e 
dorneiliadi na Rua Lorival Cairo, n° 84, Bairro Recreio, CEP 45020-560, Vitória 
da Conquista-BA; 30 Suplente: Rego Carvalho Oliveira, brasileiro, solteiro, 
Educador Fiero, portador da Cédula de Identidade n° 731885813 SSP/BA, 
inscrito no CPF sob o n° 803.703.145-49, residente e domiciliado na Avenida 
filmar Castro de Matos, n°332, Condo:ranjo Morada Sul, Bloco Colômbia, APT 
004, Bairro Boa Vista, CEP 451)26435, Vitória da Conquisto - BA. Colocado em 
votação, os mesmos foram eleitos por unanimidade pelos associados presentes, 
para um mandato de 01 (um) ano, tendo inicio nesta data. Todos os 
participantes desta Assembleia ouviram que os associados recém-eleitos, de 
viva voz, declararam sob as penas ela lei que não se encontravam inelegíveis, 
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nem impedidos por lei, ou condenados a pena que vede ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, 
prevaricação, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé 
pública ou a propriedade. Declararam que não existiam entre eles laços de 
parentesco até 20  grau, em linha reta ou colateral, da mesma forma não existia 
parentesco até o 2° grau com os membros do Conselho de Administração, nem 
exercem cumulativamente cargos nos órgãos de administração e de fiscalização, 
em conformidade com o que dispõe os Artigos 51 e 56, SS r e 2° da Lei 
5.764/71. A Presidente parabenizou aos novos Conselheiros eleitos. Em 
seguida, foi dada continuidade à Ordem do Dia, passando-se à analicé do Item 
"5": Atualização do valor dos honorários da Conselho de Administração. A 
Presidente da Assembleia explanou que os honorários do Conselho de 
Administração não são condizentes com suas responsabilidades administrativas 
no tocante ao cargo de Presidente, principalmente quando se ccmstata a 
expansão da área de atuação da Cooperativa, razão pela qual acha viável um 
reajuste no honorário do Presidente. Por força de Lei e norma estatutária, foi 
solicitado que o Cooperado Everton Peneira Silva conduzisse os trabalhos nesta 
votação, sendo que os membros legalmente impedidos não participaram desta 
votação. Foram apresentados os valores já discutidos previamente pelo 
Conselho de Administração e pelo Conselho Fiscal: Presidente: Presidente: R$ 
3.500,00 (três mil é quinhentos reais); Diretor Administrativo Financeiro: R$ 
954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais); Diretor Técnico-Operacional: R$ 
954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Posto em votação, todos os 
cooperados presentes aprovaram a fixação dos referidos valores, e assim ficou 
determinado. Reassumindo a direção dos trabalhos da Acuiambleia, a Presidente 
deu início" à discussão do Item "6": Alteração do Capital Social da 

COOFEMED. Neste momento foi pontuado que nesta Assembleia foi decidido 

que ai Sobras apuradas no Exercício de 2017 forarn destinadas ao Capital Social 

111 	
da COOFEMED - Cooperativa de Trabalho da Saúde, razão pela qual neste 
momento o Capital Social da Cooperativa passa a ser 1$ 1.100.351,90 (um 

milhão, cem mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa centavos), valor 

advindo do capital social -outrora registrado, acrescido das sobras do Exercício 

de 2017. Finalizada a pauta para a Assembleia Geral Ordinária, iniciou-se a 
análise da Ordem do Dia para a Assembleia Geral Extraordinária: Item "I" - 

Reforma do Estando Social da COOFEMED - COOPERATIVA DE 

TRABALHO DA SAHDE..Aos associados foi. exposta a necessidade de urna 
reforma do Estatuto Social, ate mesmo para que o mesmo abarque as mudanças 
aprovada nesta Assembleia,. inclusive a mudança do capital social, e para que 
pequenas, correções sejam feitas Postas em votação, todas as alterações 
propostasl foram aprovadas por unanimidade. Após a análise da Ordem dia 
para à AGE, foi distribuída uma cópia do novo Estatuto Social a todos os 
Cooperados presentes e iniciada a sua leitura pela Secretária da Assembleia, 
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artigo por artigo, e, quando necessário, os Diretores apresentavam as devidas 
explicações. Não havendo nenhuma sugestão de mudança, todos os presentes 
aptos a votar aprovaram por unanimidade a nova redação do Estatuto Social, O 
Estatuto Social reformado e aprovado neste ato encontra-se anexo, e é parte 
integrante desta Ata. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a 
presença de todos os cooperados e deu por encerrada a Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária. Depois de acabada, a Ata foi lida e assinada por 
mim, Secretário da Assembleia, pela Presidente da Assembleia, pelo Diretor 
Administrativo Financeiro, pela Diretora Técnica-Operacional, bem como pelos 
demais cooperados que desejarem assinar. E eu, Hugo Carvalho Oliveira, 
Secretário desta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, lavrei a presente 
Ata, e CERTIFICO que esta é a cópia fiel da Ata transcrita do Livro de Atas de 
Assembleias Gerais desta Cooperativa. Vitória da Conquista - Bahia_ 28 de 
Março de 2018. 
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REFORMA ESTATUTÁRIA APROVAi:4144:AP:SRMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 28•0231441&ÇO DE 2018. 

ESTATUTO SOCIAL 

CAPÍTULO! 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, ÁREA DE AÇÃO, DURAÇÃO E ANO 
SOCIAL 

Art. 10 - A COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE, com 
nome de fantasia COOFEMED, sociedade cooperativa, sem fins lucrativos, 

constituída no dia 16 de setembro de 2013, em conforrnidade com a Lei n° 
5.764/71, atualizada pela lei /2.690/12, é regida por este Estatuto, pelos valores 
e princípios do Cooperativismo e pelas disposições legais vigentes, tendo; 

I - Sede e administração no mtmicipio de Vitória da Conquista, no Estado da 
Balda, na Praça Presidente Tancredo Neves, n° 86, Edifício Conquista Center, 2° 
Piso, Sala 32-A e Sala 32-B, Bairro Centro - LEY: 45.000-525; 

II - Foro Jurídico na Comarca de Vitória da Conquista, Estado da Bahia; 

II - Área de ação para efeito de admissão de cooperados e prestação de serviços, 

abrangendo todo território nacional, podendo inclusive podendo inclusive 
concorrer a processos licitatórios e abrir filiais; 

III - Prazo de duração indeterminado; 
IV - Ano social compreendido no período de 1° de Janeiro a 31 de Dezembro de 
cada ano, quando no seu término deverá ser procedido o balanço geral anual. 

cwrfing,o n 

DO OBJETO SOCIAL E SEUS OBJETIVOS 

Art. 2° - A Cooperativa de Trabalho COOFEMED - COOPERATIVA DE 

TRABALHO DA SAÚDE, com base na colaboração reciproca a que se obrigam 

seus cooperados, tem por objeto social: 
- Atividades de apoio à gestão de .saüde; Atividade médica arnbulatorial com 
recursos para realização de exames complementares; Atividade médica 
arnbulatorial restrita a consultas; Atividade odontalógica; Atividades de 
atenção ambulatorial; Atividades de atenclimento em pronto-socorro e 
unidades hospitaLares para atendimento a . urgências; Atividades de 
enfermagem; Atividades de fisioterapia; Atividades de profissionais da arca de 

Naipe Presidente Tanceeda neves. rit 86.1diticia Conquista Ceatee. 22  Pire. Selo 3241 

e Sitia $2-11. Centro -Vitória da ChanquiAo - BR. OCP: 45.000425. 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

Proc. N° 

F.   t3Gk'3-30  

    

saúde; Atividades de profissionais da nutrir ?: atividades de psicologia e 
psicanálise; Atividades de atenção à satiq °praia; ie4tviços de assistência 
social sem alojamento; Serviços de vacirthloas Woililionàb humana. 

I - A congregação de profissionais para atuarem na área da saúde, afins e 
complementares; 
T/ - Criação de condições pa_ra o exercício das atividades e aprimoramento da 
prestação de serviços dos cooperados; 
111 - A aquisição de bens de conswno para beneficio de seus cooperados. 

§ 	- Para consecução dos seus objetivos sociais a Cooperativa na medida das 
suas possibilidades, deverá: 

a) Promover a difusão da doutrina cooperativista e seus princípios no quadro 
social, técnico e funcional da cooperativa; 

h) Contratar em benefícios dos cooperados interessados e no desenvolvimento 
dos objetivos socià5q, convênios com cooperativas ou empresas ligadas ao 
consumo em geral; 
Propiciar, com recursos do FATES, convênios com entidades especializadas, 
públicas, ou privadas, a aprimoramento técnico profissional e capacitação 
cooperativista de seus cooperados; 
Firmar contratos, intermediar ou intervir junto às cooperativas de credito e 
demais instituições financeiras, todas as operações de credito e 
financiamento de interesse da cooperativa; 
Administrar, com eficiência os recursos obtidos de seus cooperados para 
manutenção da sociedade; 
Providenciar a perfeita manutenção e funcionamento de suas instalações e 
bens próprios ou dispordbilizados por terceiros; 
Contratar, para consecução dos seus objetivos sociais, serviços jurídicos, 
publicitários, transporte em geral, culturais e sociais; 
Instalar em qualquer local, de sua área de atuação, Escritórios Regionais ou 
Centrais de Atendimento; 

I) Adquirir, na medida em que o interesse social o aconselhar, implementos, 
máquinas, ferramentas, peças e outros insumos destinados às atividades 
profissionais dos cooperados; 

§ r - Para a consecução das atividades entuneradas nos parágrafos anteriores, 
poderá a Cooperativa firmar contratos, acordos, ajustes e convênios, em nome 
dos seus cooperados, com entidades públicas e privadas, do Pais e do exterior, 
interessadas no trabalho eventual destes, organizando a execução do serviço, de 
forma a atender às condições objetos dos ajustes. 

- Nos contratos e convênios firmados, a Cooperativa representará os 
cooperados coletivamente, agindo como sua mandataria. 

Pfeele Pieoldonle Tenetede 	a' 86. Edlfiele Conquiste Contei. St" Pin. Solo 1124 

e Sele 	Cenho - Miada de Conguesa - DR. ar:  15.000-5115. 
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e 

§ 40  - A critério do Conselho de Arirninisn 
outras sociedades cooperativas. 	• • . . 
§ 3° - A Cooperativa atuará sem discittnine 
social e efetuará suas operações sem qualquer 

CAPtTULO UI 

DOS ASSOCIADOS 

DA ADMISSÃO, DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDADES 

Art 3°  Poderá cooperar-se à COMEU-EP qualquer pessoa física que se 
dedique e atue nas atividades e serviços desenvolvidos pela coorgivrED, 
definidos no artigo 2°, dentro da sua área de ação, seja legalmente capacitado e 
possa livremente dispor de Si, concorde com as disposições deste Estatuto, 
decisões da Assembleia Geral e do Conselho de Administração. 

Art. 40  - Não poderá ingressar e/ou continuar como cooperado na 
COOFEMED, sem prejuízo da impossibilidade técnica, o profissional que foi 
eliminado da COOFEMED, ou aquele que exerça e/ou venha a exercer 
qualquer atividade contrária aos objetivos e propósitos da COOFEMED, ou 
prejudicial aos seus interesses, ou com eles colidente, e os agentes de comércio e 
empresários que operem no mesmo campo econômico da sociedade. 

Art. 5° - A COOFEMED deverá promover a congregação e a integração dos 

seus cooperados, que devem ser profissionais autônomos, Médicos em 
quaisquer especialidades, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem. Técnicos em 
Radiologia, Farmacêuticos, Bioquímicos e Técnicos em Laboratório, 

Nutricionistas e Técnicos em Nutrição, Psicólogos, Cirurgiõ es-Deniistas, 
Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, Bacharel em Saúde Coletiva, 
Foncaudiologos, Biornédico, Médico Veterinário, Assistente Social, Educador 
Físico, Psicopedagogo, Odontólogo e Auxiliar de saúde bucal, devidamente 

registrados nos respectivos conselhos de classe e, obrigatoriamente, devem 

exercer, com qualidade e critérios técnicos. 

Art. 6° - O número de -cooperados será ilimitado quanto ao máximo, não 
podendo, no entanto, ser inferior a 07 (sete) pegwas físicas. 

§ 1" - O Conselho de Administração da COOFEMED definirá, através de 
normas regimentais, aprovado em Assembleia Geral, a forma de organização 

do seu quadro social. 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE !. (1 

g 2°- As atividades identificadas com o ,,ittjtto faial da Cooperativa de 
Trabalho que atuam na prestação de servijoi, pos.terrmok ao artigo 40  Inciso II, 
da lei 12.690/2012, quando prestadas hW de.  atibelecitrgento da cooperativa, 
deverão ser submetidas a urna coordenação com mandato nunca superior a 1 
um) ano ou ao prazo estipulado para a rotação dessas atividades, eleita em 
reunião especifica pelos sócios que se disponham a realiza-las, em que serão 
expostos os requisitos para sua consecução, os valores contratados e a 
retribuição pecuniária de cada sócio participe. 

Art. 70  - Para associar-se, o proponente mce_ncherá a respectiva proposta de 
admissão/adesão fornecida pela COOFEMED, juntamente com mais duas 
testemunhas, bem corno a declaração de que optou livremente por associar-se, e 
apresentar a documentação exigida pelo Conselho de Administração para 
análise e avaliação. 

g 1° - Avaliada e aprovada a proposta pelo Conselho de Administração, a 
proponente integralizará as quotas-partes do Capital Social subscrita nos 
termos e condições previstas neste Estatuto e, juntamente com o Presidente da 
COOFE1VIED, assinará a Picha de Matricula passando então a qualidade de 
cooperado. 
g 20  - O associado, com pressuposto 'para início de suas atividades através da 
COOFEMED, deverá estar inscrito como autônomo no INSS. 

Art. 8° - Cumprido o disposto no Artigo anterior, o associado adquire todos os 
direitos e assume as obrigações da Lei, deste Estatuto e das demais normas e 
deliberações da COOFEMED. 

Art. 90  - São direitos do associado, além de outros que a Assembleia Geral 
venha a instituir: 

- tomar parte nas Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que 
nela se tratarem; 
II - propor a Conselho de Administração ou às Assembleias Gerais medidas de 
interesses da COOFEMED; 
M - votar e ser votado para membro do Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal, ou de outros órgãos da COOFEMED; 
IV - desligar-se da COOFEMED quando lhe convier; 
V - solicitar quaisquer informações sobre os negócios da COOFEMED e, no mês 
que anteceder a realização da Assembleia Geral Ondlitária, consultar, na sede da 
COOFEMED, os livros e documentos, que julgar necessários; 
VI- participar das sobras líquidas anual, proporcionais a sua contribuição para 
os dispêndios e demais despesas da COOFEMED; 
VII - convocar Assembleia Geral, de acordo como estabelece o Estatuto Social;  

Pena Presidente Tranetede deves. er Lid. Edifício Conquisto Contei. r Piro. Sala S241 
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333 

VIII- beneficiar-se dos serviços de natureza Sotialprestado pela COOPEMED; 
IX - receber o repasse referente à sua parecipiidio rias 4s7iços executados, de 
acordo com a progiantação financeira esealieteacra Delaaatidnistração; 
X - retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausência 
deste não inferiores ao salário mínimo, calculadas de forma proporcional as 
horas trabalhadas ou às atividades desenvolvidas; 
XI - duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e 44 
(quarenta e quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, por sua 
natureza, demandar a prestação de trabalho por meio de plantões ou escalas, 
facultada a compensação de horários; 
XII - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 
XIII - repouso anual remunerado; 
XIV - retirada para o trabalho noturno superior à do diurno; 
XV - adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas; 
XVI - seguro de acidente de trabalho. 

§ 1° - Não se aplica o disposto nos incisos XII e XIII nos recos em que as 
operações entre os cooperados e a COOFEMED sejam eventuais, salvo decisão 
da Assembleia Geral em contrário. 
g 2°  - A COOFEMED buscará alternativas legais, inclusive mediante 
provisionamento de recursos, com base em critérios que devem ser aprovados 
em Assembleia Geral, para assegurar os direitos previstos nos incisos X, XII, 
XIII, XIV, XV e XVI e• outros que a Assembleia Geral venha a instituir, inclusive 
estabelecer carência para fruição dos direitos constantes nas alíneas X e XVI. 
g 3° - A fim de seren apreciadas pela Assembleia Geral, as propostas dos 
cooperados, referidas no inciso II do caput deste artigo, deverão ser 
apresentadas ao Conselho de Administração, para a apreciação, com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
g 4° - As propostas subscritas por pelo menos 1/5 (um quinto) dos cooperados 
serão obrigatoriamente levadas pelo Conselho de Administração à Assembleia 
Geral, e, não o sendo, no prazo de 30 (trinta) dias, poderão ser apresentadas 

diretamente pelos cooperados proponentes. 
g 5° - A COOFEMED deverá respeitar as normas de saúde e de segurança do 
trabalho previstas na legislação em vigor e em atos normativos expedidos pelas 
autoridades competentes, para todas as atividades constantes do seu objetivo 

social. 

Art. 10 - São deveres do cooperado, além de outros que a Assembleia Geral 
• 

venha a instituir: 

I - Subscrever e iniegralivar as quotas-partes do Capital Social nos termos deste 
Estatuto e contribuir com as taxas de serviço e encargos operacionais que forem 
estabelecidos para cobertura dos dispêndios e custos da COOFEMED; 

Naco ~dolente vanceecie Rever. n 86. Idilíclu danautrta Crentes. tt• Pia. Sala 3241 
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II - Cumprir as disposições deste Estatuto, da Leiflidefikatações das Assembleias 
Gerais ezesoluções tomadas pelo Conselhoidi 
M - Satisfazer pontualmente seus corrtp2ofnissW Peira=elõm a COOFEMED, 
dentre os quais o de participar ativamente da sua vida societária e empresarial. 
IV - Participar das perdas do exercício, proporcionalmente aos ganhos e 
operações que rP,T17011  com a COOFEMED, se o Fundo de Reserva não for 
suficiente para cobri-Ias; 
V - Prestar ao Conselho de Administração esclarecimentos relacionados sobre 
as suas atividades relacionadas com os objetivos sociais. 
VI - Levar ao conhecimento do Conselho de Administração e/ou Conselho 
Fiscal a existência de qualquer irregularidade que atente contra a Lei e Estatuto 
Social. 
VII - Acusar o seu impedimento nas deliberações sobre qualquer operação em 
que tenha interesse oposto, ao da COOFEMED. 
VIU - Ressarcir o montante: 

a) da condenação ou acordo em juizo em razão de ressarcimento de danos em 
decorrência de ato/fato perpetrado pelo cooperado no exercício da 
atividade profissional, proposta pelos contratantes dos serviços de saúde 
em geral em qUe figure a COOFEMED como demandada; 
do reembolso ou indenização paga pela COOFEMED aos contratantes dos 
serviços prestados à saúde em geral, visando a evitar litígio, desde que 
comprovada a ocorrência de culpa ou dolo em ato/fato perpetrado pelo 
associado no exercício da atividade profissional; 
do pagamento feito pela COOFEMED decorrente de beneficio assistencial 
aos cooperados e seus dependentes, por força de contrato firmado pela 
COOFEMED com terceiros; 

cl) dos dispêndios e/ou despesas realizadas pela COOFEMED janto às 
pessoas jundiás de direito público, ou de regulamentação da profissão, 
inclusive Conselhos Profissionais, quando a COOFEMED adimplir débito 
do associado perante essas instituições, inclusive, mas não apenas, quando 
a COOFEMED sofrer o risco, direto ou indireto, de ser prejudicada em 
decorrência da irregularidade documental de seu associado. 

IX - Inscrever-se como autônomo no INSS e no município onde atua 

profissionalmente. 	 . • 
X - Informar a conta corrente ou conta poupança em instituição financeira 
designada pelo Conselho de Administração, para recebimento de seus créditos. 

XI - RPilli7AT com a COOFEMED as operações econômicas que constituam sua 

finalidade. 
XII- Manter atualizado todos os seus dados cadastrais solicitados na Ficha de 
Matrícula, e comunicar, por escrito, qualquer alteração nos dados e informações 
prestadas-. de natureza pessoal e/ou profissional e/ou na execução dos 
contratos fumados pela COOFEMED. 

Praça Pinieleellie Tencrocdo Ores. a* Nb. Edifício Conquisto aceder. IttPua. leio 524 
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!ft z 
COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 't 	_ - 

XIII - Zelar pelo patrimônio material, mural se Jarafissienal da COOFEMED, 
colocando os interesses da coletividade achina 44 intíresjeg individuais. 

...asse 	er. • 	• • "• as 
Art. 11 - É limitada a responsabilidade na COOFEMED em que o associado 
responde somente pelo valor de suas quotas partes e pelas perdas verificadas  
nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação nas mesmas 
operações. (§ 1° do Art. 1095 do Código Civil Brasileiro, complementando os 
Arts. 11 e 89 da Lei 5764/71) 

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade do associado pelos compromissos 
assumidos pela COOFEMED, em face de terceiros, perdura para os desligados, 
eliminados e excluídos, até que sejam aprovadas as contas do exercício que se 
deu o desligamento, mas poderá ser invocaria se for judicialmente exigida da 
COOFEMED. 

Art. 12- As obrigações dos cooperados falecidos contraídas com a COOFEMED 
e as oriundas de sua responsabilidade como associado, em face de terceiros, 
passam aos herdeiros e sucessores, no limite do valor da capital social 
integralizado, prescrevendo, porém,. após 01 (um) ano do dia de abertura da 

sucessão. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os herdeiros do associado falecido têm direito as 
quotas partes irttegralizadas do Capital Social e demais créditos pertencentes 
"de cujus", assegurando-lhes o direito de ingresso na COOFEMED, desde que 

preencham as condições estabelecidas neste Estatuto. 

CAPITULO IV 

DO DESLIGAMENTO, DA ELIMINAÇÃO E DA EXCLUSÃO 

Art. 13 - O desligamento do associado dar-se-á a seu pedido, formalmente 
dirigido ao Conselho de Administração cia COOFEMED, e não poderá ser 

negado. 

Parágrafo Único - O associado que deixar de prestar serviço pela COOFEMED 

por mais de 03 (três) meses ininterruptos, ou 06 (seis) meses intercalados num 
período de 01 (um) ano será automaticamente desligado da COOFEMED. 

Art. 14 - A eliminação do associado, que será aplicada em virtude da infração 
da lei ou deste Estatuto, será feito por decisão do Conselho de Administração, 

depois de notificado o infrator. 

froco Peesideote Toneredo liereo.f0 86. Edifício Concluis; a Conte. E PIPO. Saiià 52-2 
e fedo 52-2. Cenho —Ondeia do Conclui/to - CR. CEP: :15.000-525. 

f4uw
• tr ‘4\ k1  

Certifico o Registro sob o rrt 97755670 em 27/04/2018 
Protocolo 170635287 de 12/04/2018 
Nome da empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE NIRE 29400040349 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.govibr/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICAOAO.aspx  

Chancela 210754885583598 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2018 
por Hão Portela Ramos - Secretário Geral 

JUCES 



Proc. Mc 

51° - O Conselho de Administração deverá. eliminar e, associado que ...... 	. 
especificamente: 	 • • • . • •• • • . . 	• 	. 

• 	• • •• • • 
a) vier a exercer qualquer atividade considerada prejudicial à COOFEMED ou 
que colida com seus objetivos, inclusive encetar atitude difamatória contra 
cooperados, membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal sem 
que haja provas suficientes; 
lit) houver levado a COOFEMED à prática de atos judiciais para obter 
cumprimento de obrigações por ele contraídas; 

depois de advertido voltar a infringir disposições deste Estatuto, das Leis, rias  
deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração; 

negar-se, sem motivos justificados, a participar na execução de contratos de 
prestação de serviços firmado pela COOFEMED, causando-lhe prejuízo sem 
Justificativa plausível acatada pelo Conselho; 

que faltar, injustificadamente, por duas vezes consecutivas, as Assembleias 

Gerais, 

9 2° - A decisão de que trata este artigo deverá ser remetida por escrito ao 
infrator, por processo que comprove as datas de remessa e do recebimento, 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias. 

30 - O associado eliminado poderá dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data 
do recebimento da notificação, interpor recurso com efeito suspensivo, à 

primeira Assembleia Geral. 
5 4° - Considerar-se-á definitivamente eliminado o associado que, no 
transcorrer do prazo estabelecido não recorrer à Assembleia Geral ou esta não 

acatar o recurso. 
5" - Os parágrafos anteriores não são aplicados para os cooperados que 

ocuparem cargos sociais na COOFEMED 
5 6° - Consumada a eliminação deverá ser averbada na Ficha de Matricula com 
os motivos que a determinaram e assinada pelo Presidente da COOFEMED-

5 7°  - Se a correspondência, referida no g 3° retornar mais de 03 vezes à 
COOFEMED sem que haja a ciência pelo associado eliminado, a referida 
comunicação poderá ser feita por publicação em jornal que abranja a área de 

admissão de cooperados. 

Art. 15 - A exclusão do associado será feita: 

COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

D. I - Por dissolução da COOFEME 
II Por morte da pessoa física.  
III - Por incapacidade civil 
COOFEMED; 
IV - Por deixar, de atender 
permanência na COOFEMED. 

aos requisitos estatutários de ingresso ou 

que o impeça de exercer sua atividade na 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE i F2. 

FL N°  

• 	• 	0 0 • 0 • . 
PARÁGRAFO ÚNICO - A exclusão do assoii.jeli, geargs.feiie :por decisão do 
Conselho de Administração, de acordo com dera eaào•• • 	e. 

Art. 16 - Em qualquer caso de desligamento, eliminação ou exclusão, o 
associado só terá direito a restituição das quotas-partes do Capital Social que 
integralizou, das sobras e de outros créditos que lhe tiverem sido registrados 
após a dedução dos débitos e obrigações, não lhe cabendo nenhum outro 
direito. 

§ 1" - A restituição de que trata este artigo somente poderá ser exigida depois 
de aprovada pela Assembleia Geral, as contas do exercício em que o associado 
tenha sido desligado da COOFEMED. 
§ 2° - O Conselho de Administração poderá determinar que a restituição seja 
feita em parcelas iguais e periódicas a partir do exercício financeiro que se 
seguir ao que se deu o desligamento, no mínimo idêntico ao parcelamento da 

integralização. 
§ 3° - Ocorrendo desligamentos, eliminações ou evelusões de cooperados em 
número tal que as restituições das importâncias referidas no c.aput do artigo 

possam ameaçar a estabilidade econômico-financeira da COOFEMED, esta 
poderá restituí-ias mediante critérios que resguardem a sua continuidade. 
§4° - No caso de morte do cooperado, a restituição de que trata o parágrafo 
anterior será efetuada aos herdeiros legais em uma só parcela, mediante a 
apresentação do respectivo formal de partilha ou alvará judicial. 
§5° - No caso de readrnissão do cooperado, ele deverá irttegralizar as quotas-
parte de capital social de acordo com as disposições previstas no Estatuto 

vigente à época. 

Art. 17 - Os atos de desligamento, eliminação ou exclusão acarretam o 
vencimento e pronta exigibilidade das dívidas do associado mi COOFISVIED, 
sobre cuja liquidação caberá ao Conselho de Administração decidir. 

Art. 15 - Nenhum associado, não importando a sua condição de ingresso, total 
de quotas partes subscritas e qualidade profissional, poderá ter qualquer tipo 
de vantagens ou privilégios, em detrimento dos demais cooperados. 

cAPITurn v 

DA ALOCAÇÃO E DESALOCAÇÁO EM PROJETOS/CONTRATOS 

Preço Previdente Tanoreda nevem. e- Rb. IdiRcie Conquista Center. V Pin. Solo 31-11 
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COOPENIED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 	M..",  

Art. 19 - Terão preferência na alocação em projetps/tRoutratris os cooperados 
que residirem no local onde os serviços serão pirsaáligs? 	• 

••0 
••••••• 	roa 
  

Art. 20 - Sendo finalizado o Projeto ou Contrato firmado, serão 
consequentemente desalocados os cooperados que outrora prestavam serviço, 
cabendo à COOFEJVIED se empenhar para que uma nova colocação seja feita, 
não sendo, entretanto, uma obrigação que tal colocação venha a ocorrer. 

Art. 21 - Ainda que o Projeto/Contrato não tenha sido finalizado, caso se faça 
necessária a desalocação de cooperados, seja por corte de gastos do Tomador 
dos Serviços, ou, ainda, por qualquer outro motivo, serão adotados, 
sucessivamente, os seguintes critérios de escolha do cooperado a ser 
desplocado: 

Aquele que tiver menos produtividade em relação aos demais cooperados 
alceados no mesmo setor de prestação de serviços; 

Aquele que não estiver em dia com a COOFEMED no que tange à 
atualização de documentação; 
e) Aquele que tiver menos tempo que foi olmedo em relação aos demais 
cooperados do mesmo Projeto/Contrato; 

Aquele que tiver menos idade em relação aos demais cooperados aleirados 
no mesmo Projeto/Contrato; 

Aquele que deixar de ter o perfil necessário à continuidade da prestação. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Se, mesmo após a análise dos critérios estabelecidos, 
dois ou mais associados permanecerem no mesmo patamar em relação à 
desalocação, a fim ser estabelecido quem deixará de prestar o serviço, o 
Conselho de Administração se reunirá, e pela maioria dos votos de seus 
membros presentes, será determinado qual sócio cooperado será desalocado. 

CAPITULO VI 

DO CAPITAL SOCIAL 

Art. 22 - O Capital Social da COOPENIED, representado por quotas-partes, não 

terá limites quanto ao máximo, não podendo ser inferior a RS 10.000,00 (dez mil 
reais), e variará conforme o número de quotas-partes subscritas e 
integralizadas, sendo nesta data , o Capital Social no valor total de R$ 
1.100.351,90 (um milhão, cem mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa 

centavos). 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

§ 1° - O Capital Social é dividido em quotas-pai:Yrs no valvr.de.R51,00 (um real) . 
cada urna. 	 . 	 • • 	

. 
• • • 	•'• • a 	• 	• • 

§ 2° - O número mínimo de quotas-partes doVarSitial  I Vicial.alser subscrito pelo 
associado, por ocasião de sua admissão, é de 100 (cem) quotas partes. 
§ 30  - O associado poderá integralivar as quotas-partes à vista, ou em até 10 
(dez) parcelas mensais. 
§ 4° - A quota-parte é indivisível, intransferível a não cooperados, não podendo 
ser negociada de modo algum, nem dada em garantia e sua subscrição, 
integralização, transferência ou restituição deverão ser averbadas na Ficha de 
Matrícula. 
§ 5' - A transferência de quotas-partes, total ou parcial, poderá ser escriturada 
na Ficha de Matrícula mediante termo que conterá as assinaturas do cedente, do 
cRssionario e do Presidente da COOFEMED. 
§ 6° - Para efeito de admissão de novos cooperados ou novas subscrições, à 
Assembleia GeraL atualizará o valor e/ou número mínimo da quota-parte, 
consoante proposição do Conselho de Administração, respeitados os índices de 
desvalorização da moeda, fixados pelo órgão governamental competente. 
§ 7° - Havendo mudança no padrão monetário, o capital de cada associado será 
convertido ao novo padrão, com a correspondente variação do número de 
quotas-partes, incorporando-se eventual fracionamento ao Fundo de Reserva. 
§ 8° - A cessão de quotas-partes entre cooperados somente se dará em relação 
às quotas partes do capital social integralizadas pelo cedente, respeitado o 
limite de concentração de quotas partes do capital social por associado previsto 
no Artigo seg-uinte, mediante autorização prévia do Conselho de 
Administração. 

Art. 23. O aásociado, ao ser admitido, obriga-se a subscrever, no mínimo, o 
número de quotas-partes conforme valor determinado pelo Estatuto Social, e, 
no máximo, tantas quantas quiser, observado o limite máximo de concentração 
de, no máximo, 1/3 (um terço) do total do capital social. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A COOFEMED deduzirá de qualquer crédito do 
associado o valor necessário ao pagamento das quotas-partes não 
integralizadas, de acordo com o estabelecido no estatuto social, e na falta de 
crédito, será emitido título de cobrança. 

Art. 24 - Poderão ser pagos juros de até 12% (doze por cento) ao ano sobre as 
quotas partes integralizadas do capital social, quando apuradas sobras no final 

do exercício social, desde que a remuneração seja expressamente aprovada pela 
Assembleia Geral. 

Art. 25 - As subscrições de quotas-partes do capital social posteriores à 
admissão, decorrentes de deliberação de Assembleia Geral ou ato voluntário do 
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COODEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 1—.7,.? FL. istuir,  

associado, deverão ser integralizadas na forma 4011-11er44a por este Estala • • • • • 
Social 

• 	e eS. •P 

Art. 26 - Reverterão ao capital social, por decisão da Assembleia Geral, as sobras 
liquidas ocorridas no exercício, respeitadas a proporcionalidade das operações 
de cada associado com a COOFEMETL 

Art- 27 - Na apuração de haveres do associado desligado, eliminado ou 
excluído, as quotas-partes do capital social a serem devolvidas sofrerão: 

L O acréscimo das sobras líquidas distribuídas do exercício social. 
II. As deduções: 

do rateio das perdas do exercício social; 
de todo e qualquer gênero de dano causado pelo associado. 

III. As retenções de valores necessários à garantia de adimplemento de 
desPesas e dispêndios passíveis de serem suportadas pela COOFEMED, em 
decorrência de ato e/ou fato ilícito praticado pelo associado, doloso ou culposo, 
nas modalidades de negligência, imprudência e imperícia, até que seja 
definitivamente solvido ou afastado o risco. 

Art. 28 - A devolução do capital social ao associado se iniciará no prazo de 30 
(trinta) dias após a realização da Assembleia Geral, que aprovar as contas do 
exercido social em que ocorreu o desligamento, eliminação ou exclusão, na 
mesma condição em que se deu a irdegralização. 

§ 10 - Em caso de exclusão por morte, dissolução ou incapacidade civil não 
suprida, somente será devolvido o montante correspondente às quotas-partes 
integralizadas do capital social, após a apresentação da documentação hábil do 
recebedor, comprovando a qualidade de, respectivamente, associado, 
inventariante, herdeiro, liquidante ou curador. 
§ 2°. Quando a restituição das quotas-partes integralizadas do capital social 
afetar a estabilidade econômico-financeira da COOFEMED, a restituição 
poderá sei: feita de maneira a garantir a continuidade das atividades da 

COOFEMED. 

Art. 29 - A cobrança de débito excedente sobre o valor correspondente às 
quotas-partes integralizadas do capital social, dirigida ao associado ou aos seus 
sucessores, realizar-se-á a qualquer momento. 

Art. 30 - Ocorrendo desligamento de cooperados em número tal que as 
restituições possam ameaçar a estabilidade econômico-financeira da 
COOFEMED, esta poderá restitui-los mediante critérios que resguardem a sua 
continuidade. 

Nassa Presidente Tonesedo fres. nr 86. Eafitiolo Conquisto Centos. V Piso. balo 1241 

e Solo Sto. Centro — VitorElo clo Conquisto - On. ale: AIS .000-5t5. 
12 

tfl 
Certifico o Registro sob o n° 97755670 em 27/04/2018 
Protocolo 170635287 de 12/04/2018 
Nome da empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE GIRE 29400040349 
Este documento pode ser verificado em httpd/regin.juceb.ba.govár/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO  px 
Chancela 210754885583598 
Esta cópia foi autenticada digftalmente e assinada em 02/05/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 

JUCElt 



i
çk 

COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 1 .1"' 

. . . nó te 

§1° - Os cooperados desligados, eliminados ari. eixibitacjtei4 o prazo de 03 
(três) anos, a contar da prestação de contas de direrciero :de aeft desligamento, 
para solicitar o levantamento das quotas-partes e/ou as sobras líquidas. 
§2° - Expirado o prazo previsto e não ocorrendo solicitação de devolução, as 
quotas-partes e/ ou as sobras líquidas serão destinadas ao Fundo de Assistência 
Técnica, Educacional e Social - FALTES. 

CAPITULO VII 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

Art. 31 - A Assembleia Geral é o órgão supremo da COOFEMED, cabendo-lhe 
tomar toda e qualquer decisão de interesse da entidade e suas deliberações 
vinculam a todos ainda que ausentes ou discordantes. 

Art. 32 - A Assembleia Geral será normahsostte convocada e dirigida pelo 
Presidente. 

§1.0  - Poderá também ser convocada pela maioria dos membros do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal ou por 1/5 (um quinto) dos cooperados em 
pleno gozo de seus direitos sociais, após solicitação ao Presidente e não 
atendida, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
§2° - Convocada a Assembleia Geral, de acordo corno estabelece a Lei e este 
Estatuto, Mio pode a mesma ser desconvocada, salvo motivo de força maior 
devidamente comprovado. 
§ 3° - Não poderá votar na Assembleia Geral o cooperado que tenha sido 
admitido após a convocação. 

Art. 33 - As Assembleias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 
10 (dez) dias para a primeira convocação e 01 (uma) hora após para a segunda e 
terceira convocações, respectivamente. 

Art. 34 - Nos Editais de Convocação das Assembleias Gerais deverão constar: 

a expressão "Convocação de Assembleia Geral", Ordinária ou Extraordinária, 
conforme ocaso; 

dia e hora da reunião, em cada convocação, assim como o endereço do local 
da sua realização,. o qual, salvo motivo justo será sempre o da sede social; 

a sequência ordinal das convocações; 
a ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especificações dos assuntos; 
o número de cooperados existentes na data da expedição do Edital, para 

deito de cálculo de "quorum" da instalação; 

Pimpo Presidente Teimado Eleves. 86, Edilicio ConeioLno Gente!. 2R Piso. Mio 524 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE ¡Fls. cc!-• 

f) a assinatura do responsável pela convocação.. 	. ****** 
: 	: 	:ffi 	:•e 

PARAGRAFO t/NICO - No caso da convotti7cto aja 'Edita fool cooperados, 
Edital deverá ser assinado, no mínimo, pelos 04 (quatro) primeiros signatários 

do documento que a solicitou, no caso de ser feita pelo Conselho Fiscal, por, no 
mínimo, 02 (dois) de seus membros e no caso do Conselho de AdriuMstração, 
pela maioria que a convocou. 

Art. 35 - A notificação dos sócios para participação das Assembleias será 
pessoal e ocorrerá com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização. 

§ 1° - Na impossibilidade de notificação pessoal, a notificação dar-se-á por via 
postal, respeitada a antecedência prevista no caput deste artigo. 
§ 2° - Na impossibilidade de realização das notificações pessoal e postal, os 
sócios serão notificados mediante edital afixado na sede e publicado em jornal 
de grande circulação na região da sede da COOFEMED ou na região onde ela 
exerça suas atividades, respeitada a antecedência prevista no caput deste artigo 
§ 30 - Os Editais de Convocação serão afixados em locais visíveis nas 
dependências cornims e frequentarips pelos cooperados, publicados em jornal e 
comunicados por circulares aos cooperados. 
9 40 - Os incentivos e/ou sanções previstos no artigo 11, parágrafo 2° da lei 

12.690/2012 serão definidos em Regimento Interno. 

Art. 36 - É da competência das Assembleias Gerais, Ordinárias ou 
Extraordinárias, a destituição dos membros do Conselho de AcIministração e do 

Conselho Fiscal. 

Art. 37 - O "quórum" para instalação da Assembleia Geral é o seguinte: 

1- 2/3 (dois terços) do numero de cooperados, em primeira convocação; 
11 - Metade mais um dos cooperados, em segunda convocação e 

iii 
- 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de 

sócios, prevalecendo o menor número, em terceira convocação, exigida a 
presença de, no mínimo, 4 (quatro) sócios para as cooperativas que possuam até 

19 (dezenove) sócios matriculados. 

31.0  - Para efeito de verificação do °quorum", o número de cooperados 
presentes, em cada convocação, far-se-á por suas assinaturas seguidas e apostas 

na Lista de Presença 
§2° - Constatada a existência de quorum no horário estabelecido no Edital de 
Convocação, o Presidente instalará a Assembleia, tendo encerrado a Lista de 
Presença mediante termo que contenha a declaração do número de cooperados 
presentes, da hora do encerramento e da convocação correspondente, fará 

transcrever estes dados para a respectiva ata. 
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elevei. na $b. Nelllicio0anquirle Center. Ir Pise. iate 124I 

e Zele $241. Cenho -.ilidido da Cenquiste -UR. CEP/ 45.0004ltS. " d.. 14 

(tPr14j?r 

.1r) 
JUCES 

Certifico o Registro sob o n1  97755670 em 27/04/2015 
Protocolo 170635287 de 12/04/2018 
Nome da empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SM/DE NIRE 29400040349 
Este documento pode ser verificado em http://regIn.jucetsba.govbr/AUTENTICACAODOCUME

NTOS/AUTENTICACAO.aspx  

Chancela 210754885583598 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2018 
por Hélio Portela Ramos- Secretário Geral 



COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 
Ita3 

: ..^. .:^^ 
Art. 38 - Os trabalhos das Assembleias Gerais serk)tlit" 'dos trelo Presidente da 
COOFEMED, e será auxiliado por um Secreár—io-aa- hré"; -quem  deverá ser um 
cooperado em pleno gozo de seus direitos, escolhido na Assembleia Geral, 
podendo, também, serem convidados os ocupantes dos cargos sociais para 
compor a mesa. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando a Assembleia Geral não tiver sido convocada 
pelo Presidente da COOFEMED, os trabalhos serão dirigidos por associado que 
vier a ser indicado pelo plenário, sendo secretariada por outro associado 
convidado por aquele. 

• 
Art. 39 - Os ocupantes dos cargos sociais como quaisquer outros cooperados 
não poderão participar na votação sobre assuntos que a eles se refiram, de 
maneira direta ou indireta, inclusive de eleições, mas não ficarão privados de 
tomar parte nos respectivos debates. 

Art. 40- Nas Assembleiaa Gerais em que forem discutidas a prestação de contas 
e suas peças contábeis, o Presidente, logo após a apresentação da mesma 
solicitará do plenário que indique um associado para coordenar os debates e a 

votação da matéria. 

§ V - Transmitida a direção dos trabalhos, o Presidente e os demais membros 
do Conselho de Administração e Conselho Fiscal deixarão a mesa 
permanecendo, contudo, no recinto a disposição da Assembleia para os 
esclarecimentos que lhes forem solicitados. 
§ 2° - O Coordenador indicado escolherá, entre os cooperados, um Secretário 
Had-hoc" para auxiliá-lo na redação das decisões a serem incluídas na ata, pelo 

Secretário da Assembleia. 

4111. 41- As deliberações das Assembleias Gerais somente poderão versar sobre 
os assuntos constantes do Edital de Convocação e os que com eles tiverem 

direta e imediata relação. 

§1° - A votação será nominativa e a descoberto ou por aclamação, podendo a 

Assembleia Geral optar pelo voto secreto. 
§2° - O que ocorrer nas Assembleias Gerais deverá constar de ata 
circunstanciada, lavrada em livro próprio, lida, aprovada e assinada no final 
dos trabalhos pelos membros do Conselho de Administração e Fiscal presentes, 
por associado designado pela Assembleia Geral, ou pelo menos, pelo Presidente 
e Secretário que redigiu a ata, e, ainda, por quartos o queiram fazer. 

§3° 
 - As decisões das Assembleias Gerais serão tomadas pelo voto pessoal, 

tendo cada associado, em pleno gozo dos seus direitos sociais, o direito a uru 

voto, não sendo permitida a representação. 

Praça 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

Li09.  

§40 - Havendo empate na deliberação, o 	

2 

Presid

e . 

ent. .e d.  a :asse.  eme  bleia Geral terá 
direito ao voto de rninerva, de modo que 'Mu; sido bera° :jde qualidade e 	5 . . •... 
desempatará a questão. 
§3° - O associado que for admitido após a convocação da Assembleia Geral não 
poderá votar nem ser votado. 
§6° - O Associado que esteja na condição de empregado da COOFEMED não 
poderá votar nem ser votado. 
§7° - O Associado que não estiver cumprindo com os deveres e obrigações 
constantes deste Estatuto perde o direito de votar e ser votado. 

- Quando o Munero de Associados da COOFEMED for superior a 3.000 (três 
mil), o Conselho de Administração poderá estabelecer que sejam representados 
nas Assembleias Gerais por Delegados, desde que os associados se organizem 
em núcleos seccionais e os mandatários, além de serem associados 
COOFEMED em pleno gozo de seus direitos, não exerçam cargos eletivos na 
COOFEMED. 
§9° - Quando tiver, em seu quadro social, associados residentes a mais de 50 km 
(cinquenta quilômetros) da sua sede a COOFEMED poderá estabelecer que 
sejam representados nas Assembleias Gerais por Delegados desde que os 
mandatários, além de serem associados à COOFEMED em pleno gozo de seus 
direitos, não exerçam cargos eletivos na COOFEMED. 
§10° - Deverá ser eleito 1 (um) delegado representante dos grupos seccionais de 
associados, conforme está definido rio parágrafo anterior para a 
representatividade na COOFEMED, considerando-se que a data limite para a 
eleição será até o dia 31 de janeiro do ano da realização da Assembleia Geral 
Ordinária. 
§11" - O mandato do delegado será de 1 (uni) ano e a posse será imediata após a 
eleição em Assembleia, a qual será convocada pelo Conselho de Administração, 
através de Edital encaminhado para todos os associados pertencentes a cada 
grupo seccional, sendo o nome do associado eleito consignado em ata. 

§12°  - Os associados, integrantes de grupos seccionais, que não sejam 
delegados, poderão comparecer as Assembleias Gerais, privados, contudo, de 

voz e voto. 
§13° Prescreve em 4 (quatro) anos a ação para anular as deliberações da 
Assembleia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com 
violação de lei ou do Estatuto, contado o prazo da data em que a Assembleia 

Geral tiver sido realizada. 

SECÇÃO I 

DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Prose Presidente rematado neve/. ar ab. CdUÍCI Conquisto Oentos. E pire. 
e Sola 32-6. Centro -Yiltótio 40 Conquista - Be. OCP: 45.000-325. 
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'Proc. N° 	 

COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE !FiS.  

Art. 42 - A Assembleia Geral Ordinária será raaliacje, qbrigatoriamente uma 
vez por ano entre os 03 (três) primeiros rnesets:4 ¡.rtoe deOperará sobre o 
seguintes assuntos constantes na Ordem do dia! • •• • les 

1- Prestação de contas do Conselho de Administração acompanhada do Parecer 
do Conselho Fiscal, compreendendo: 

Relatório da gestão; 
Balanço patrimonial; 
Demonstrativo das sobra e perdas (resultados); 
Demonstrativos da avaliação da eficiência econômico-financeira e social. 

LI - Destirtação das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no 
primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios; 

- Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração e do 

Conselho f iscal, quando for o caso. 
IV - Fixação do valor dos honorários e/ ou verba de representação do Conselho 
de Administração e da cédula de presença do Conselho Fiscal pelo 
comparecimento nas reuniões. 
V - Quaisquer assuntos de interesse social, eiccluldos do Art. 42, desde que 
conste explicitamente no Edital de Convocação. 

§1" - A aprovação da prestação de contas do Conselho de Administração 
desonera seus membros da responsabilidade, ressalvados os casos de erro, dolo, 
fraude ou simulação, bem como infração de Lei e do Estatuto. 
§2° - Será, fixado prazo de 5 (cinco) dias, antes da data da Assembleia Geral que 
vai proceder às eleições para a inscrição de candidatos de modo que possam 
ser conhecidos e divulgados os nomes. 
§3° - Nas Assembleias Gerais que tratarem de eleições, o processo eleitoral será 
preparado no ato, Be acordo com decisão do Plenário, devendo ser observada a 
condição de elegibilidade dos candidatos, na forma da Lei e deste Estatuto. 
fri° - O Preside,nte da Assembleia suspenderá o trabalho desta para que seja 
iniciado o procesáo das eleições e a proclamação dos eleitos. 

I - O transcurso 'das eleições e os nomes dos eleitos constarão da ata da 

Assembleia. 	 • 
II - Os eleitos para suprirem vacância nos Conselhos de Administração ou 
Fiscal exercerão os cargos somente até o final do mandato dos respectivos 

antecessores. 
III - A posse ocorrerá sempre na Assembleia Geral em que se realizarem as 

eleições, após encerrada a Ordem do Dia. 

§5" - Não se" efetivando nas éporxs 'devidas a eleição de sucessores, por motivo 
de força maior, os prazos dos mandatos dos administradores e fiscais em 

Picaço PitlidaPfille TOACISO Arre" 88. Idihcic COM:10i~ Center. e* Pise. Sala 584I 
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i Proc. N' 

COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

• 

exercício consideram-se automaticamente prosragados prío,tempo necessário 
até que se efetive a sucessão, nunca além de 90 irariter) 
§60  - São inelegíveis, além das pessoas impecnerapeoilei,ites ecdidenados a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falirnentar, de prevaricação, suborno, concessão, peculato ou contra a economia 
popular, a fé pública ou a propriedade. 

Art. 43. A COOFEMED deverá deliberar, anualmente, na Assembleia Geral 
Ordinária, sobre a adoção ou não de diferentes faixas de retirada dos sócios. 

g 1°. No caso de fixação de faixas de retirada, a diferença entre as de maior e as 
de menor valor deverá ser fixada na Assembleia. 
g 2°. É vedado à COOFEMED distribuir verbas de qualquer natureza entre os 
sócios, exceto a retirada devida em razão do exercício de sua atividade como 
sócio ou retribuição por conta de reembolso de despesas cornprovadamente 

realizadas em proveito da COOFEivIED. 

SECÇÃO n 

DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Art. 44- A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessário 
e poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse social, desde que 
mencionado, de forma explicita, no Edital de Convocação. 

Art. 4.5 - É da competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária 
deliberar sobre os seguintes assuntos: 

I - Reforma do Estatuto. 

110 	
- Fusão, incorporação ou desmembramento. 
- Mudança de objetivo. 

IV - Dissolução voluntária e nomeação de liquidante. 
V - Contas do liquidante. 

PARÁGRAFO ÚNICO - São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos 
cooperados presentes com direito a voto para tornar validas as deliberações de 

que trata este artigo 

SECÇÃO TU 

DA ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL 

agoire Presidente Tanorede Iteres. tet 80. Et118010 Gonewitto Gente,. 2* Pito. Soba 341-fi 
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FiS. 	-"- 
COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

ML 46- Além da realização da Assembleia Geral °Minaria aExtzaordinaria a 
COOFEMED deverá realizar anualmente, no Siriri inaii•unia:Assembleia 
Geral Especial para delihorar, entre outros assu airgs ges.peeffieadj e  a r 	 no edital de 

convocação, sobre a gestão da COOFEMED, disciplina, direitos e deveres dos 
sócios, planejamento e resultado econômico dos projetos e contratos firmados e 
organização da Prestação de Serviço, conforme o seu objetivo sociaL 

§ 1°. A Assembleia Geral Especial de que izata este artigo deverá ser realizada 

no segundo semestre do ano. 
§ 2°. Os procedimentos para a realização da Assembleia Especial obedecerão 
aos mesmos critérios observados para as Assembleias Ordinárias e 

Extraordinárias. 

CAPÍTULO VIII 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 47- A COOFEMED será administrada por tira Conselho de Administração 
composto de 03 (três) membros, todos cooperados, em pleno gozo de seus 
direitas sociais, denominados de Presidente, Diretor Técnico Operacional e 
Diretor Administrativo Financeiro, eleitos pela Assembleia Geral para mandato 
de 04 (quatro) anos, sendo obrigatória a renovação de 1/3 (um terço) de seus 

membros ao término de cada mandato. 

g 1° - Não poderão ser eleitos para membros do Conselho de Administração 
impedidos em razão de crimes disposto em Lei, que não tenham direito de 
voto, estejam com restrição na Receita Federal, bancos e órgãos de controle de 
crédito, ou ainda os menores de 18 (dezoito) anos, salvo os emancipados. 
g 20 - Não podem compor a Conselho de Administração, cônjuges afins e 
parentes entre si até 02° grau em linha reta ou coletem]. 

§ 30 
- O Presidente do Conselho de Administração será o Presidente da 

COOFENIED. 
§ 4° - Os membros do Conselho de Administração serão eleitos pela Assembleia 
Geral tomando posse automaficamente na referida Assembleia. 

Art. 98 - 
Nos impedimentos por prazos inferiores a 90 (noventa) dias o 

Presidente será substituído pelo Diretor Administrativo Financeiro. 

g 1° - Nos impedimentos inferiores a 90 (noventa) dias, os diretores se 
substituem entre si acumulando as fançóes pertinente a cada cargo. 
g 2° - Nos impedimentos superiores a 90 (noventa) dias qualquer cargo do 
Conselho de Administração, deverá ser convocado Assembleia Geral 

para o 

devido preenclannento e cumprimento do restante do mandato. 
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Proc. N° 

    

 

Fls.  Le-i.  
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e • • • • 	• 

Art. 49 - O Conselho de Administração rege-se pelds Seblintenctafas: 

	

e • Ir è • • 	0 

• 	• • •• 

.• Refute-se ordinariamente a cada mês e extraordinariamente sempre que 
necessário por convocação do Presidente ou por solicitação do Conselho Fiscal. 
EI - Delibera validamente com a presença da maioria de seus membros, proibida 
a representação sendo as deri 'ciirs  tomadas pela maioria dos votos dos 
presentes, reservando-se ao Presidente o voto de desempate. 
III - As deliberações serão consignadas em atas circunstanciadas, lavradas, 
lidas, aprovadas e assinadas no final dos trabalhos pelos membros presentes, 
sendo transformadas em resoluções para constituir o regimento interno, 
quando for o caso. 

Parágrafo Único - Perderá automaticamente o cargo, o membro do Conselho de 
Administração que sem justificativa, faltar a 0$ (três) reuniões ordinárias 
consecutivas ou a 06 (seis) alternadas durante o ano. 

Art. 50 - Compete ao Conselho de Administração, entre outras atribuições: 

I - Planejar e acompanhar a programação de serviços prestados pelos 
cooperados, estabelecendo qualidade e fixando quantidade, valores, prazos, 
taxas, encargos e demais condições necessárias a sua efetivação. 
li - Manter permanente contato com pessoas, empresas e cooperativas para 
efeito de contratos de serviços. 
tu - Controlar a forma de vinculação, desvinculação e remuneração de cada 
cooperado, em relação aos contratos firmados. 
IV - Fazer cumprir as disposições contidas no Regimento Interno. 
ir - Verificar constantemente o estado económico-financeiro da COOFEMED, 
através de relatórios e balanceies, a fim de melhor conduzir seus negócios. 
VI - Deliberar sobre a admissão, desligamento, eliminação e exclusão de 
cooperado ou medidas disciplinares. 
VII - Fixar normas para admissão, disciplina e desligamento de empregados 
VIII - Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral. 
IX - Indicar bancos nos quais devem ser feita a movimentação financeira e 
estabelecer regras para essa movimentação inclusive fixando limite a ser 
mantido em caixa. 
X - Adquirir, alienar ou onerar bens móveis e imóveis, com expressa 
autorização da Assembleia Geral. 
Xi - Apresentar a Assembleia Geral, as políticas, planos de ação, programas e 
orçamentos. 
XII - Organizar, quando for o caso, de acordo com a lei cooperativista, os 
núcleos seccionais de cooperados. 

Preso Presidente Tonotecto neves. as 66. Canelo Clenoulstet Cevelet. Sts Plio. MIO Hen 
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COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

I 

Lk Li  
XIII - Zelar pelo cumprimento das leis cooperativitta onacaariglásáveis 4k 
participaçião das cooperados visando o pleno funcidniariento 8 $000FEIVCED. 
XIV - Criar Núcleos Operacionais para melhor cleki-WerviSaat-nu;etos objetivos 
da COOFEMED, obedecendo ao disposto em Lei. 
XV - Abrir núcleos de negócios em municípios do estado eiou no país. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O Conselho de Administração convocará ou 
contratará sempre que necessário, o assessoramento de profissional 
especializado, conforme o caso, para auxiliá-lo no gerenciarnento e decisões que 
lhe são pertinentes. 

Art. 51- Ao Presidente compete, dentre outras as seguintes atribuições: 

I - Supervisionar as atividades da COOFEMED, através de contatos assíduos 
com os demais Diretores e Gerentes; 

- Verificar frequentemente a situação financeira e o movimento bancário; 
LH - Assinar individualmente, ou conjuntamente com o Diretor Administrativo 
Financeiro, os cheques, contratos e documentos constituintes de obrigações 
bancárias. 
IV - Assinar individualmente os contratos e demais documentos constitutivos 
de obrigações da COOFEMED; 
V - Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração e de 
Assembleia Geral; 
VI - Representar a COOFEMED ativa e passivamente, em jittro ou fora dele.  

VII - Constituir mandatário; 
VIII - Assinar a Ficha de Matrícula dos cooperados; 
IX - Apresentar a prestação de contas a Assembleia Geral; 
X - Executar atividades de relações e intercomunicações com cooperativas, 
Ctrgõos e autoridades cooperativistas, ou públicas e privadas, imprensa e 
pessoas em geral visando os interesses da COOFEMED; 
XI - Exercer outras atribuições designadas pelo Conselho de Adrninistração e 
Assembleia Geral. 

Art. 52 - Ao Diretor Técnico-Operacional compete, dentre outras, as seguintes 

atribuições: 

1- Supervisionar e controlar as atividades de pessoal da COOFEMED. 
II - Fiscalizar a qualidade e padrões dos serviços prestados pelos cooperados. 
M - Promover contatos e celebrar contratos com empresas para a prestação de 
serviços dos cooperados, compatíveis com os objetivos da COOFEMED. 
IV - Propor, planejar e executar treinamento pata os cooperados. 

PiTeÇtb ~destra Tanteeede fins. hit'l  allbe tdiSicio Conault@te Ceiam 22 Mo*. tela 3E-fk 
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FIS.  t-.  5 c V - Propor e ser responsável pela efetivação defonytaloca foptratos cem— .- - - - 
empresas ou entidades, em beneficio social ç Íctiltinidd dós Cooperados e 

.• a. 	.• :4.. I.• empregados da COOFEMED. 

VI - Elaborar e controlar os planos e programas de benefícios de bem estar 
social dos cooperados e familiares. 
VII - Exercer outras atribuições designadas pelo Conselho de Administração e 
Assembleia Geral. 

Art. 53 - Ao Diretor Administrativo Financeiro compete, dentre outras, as 
seguintes atribuições: 

I -Secretariar e lavras as Atas das reuniões do Conselho de Administração e das 
Assembleias Gerais, responsabilizando-se pelos documentos e arquivos 
referentes. 
II - Preparar ou mandar preparar as correspondências e expedientes da 
COOFEMED e controlar os recebimentos e arquivamentos dos mesmos. 
IH - Preparar o relatório anual da gestão e organizar as demais peças da 
prestação de contas anual para apresentação à Assembleia Geral. 
IV - Responsabilizar-se pela contabilização e controle de contas a pagar e 
receber da COOFEMED. 
V - Participar na elaboração dos orçamentos de preços e contatos com os 
demais Diretores e Conselheiros 
VI - Assinar a Ficha de Matricula dos cooperados, em substituição do 
Presidente, quando sua ausência da sede da COOFEMED 
Vil - Se necessário, e solicitado, assinar juntamente com o nesidente, os 
cheques, contratos.e documentos constituintes de obrigações bancárias. 
VIII - Elaborar o plano orçamentário anual e controlar sua execução. 
IX - Exercer outras atribuições designadas pelo Conselho de Administração e 
Assembleia Geral. 

CAPÍTULO IX 

DO CONSELHO. FISCAL 

Art. 54 - A Cooperativa de Trabalho constituída por até 19 (dezenove) sócios 
poderá estabelecer, em Estatuto Social, composição para o Conselho de 
Administrando e para o Conselho Fiscal distinta da prevista na Lei, 
assegurados, no mínimo, 3 (três) conselheiros fiscais, todos, cooperados, eleitos 
a cada 01 (um) ano pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição de 
apenas 1/3 (um terço) dos seus componentes. 

§1° - Os negócios e atividades da cooperativa Selt1 fiscalizados assídua e 
minuciosamente por um Conselho Fiscal, constituído de 03 (três) membros 
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Is 

efetivos e 03 (três) suplentes, todos cooperados,. eleios s anualmente pela 
Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição dal  ajin&iY6 fifth terço) dos 

seus componentes, quando superior a 29 (N nteYsectios:•Corgfeninte disposição 

legal. 
§ 2° - Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis na forma 
deste Estatuto, os cônjuges e parentes entre si e do Conselho de Administração 
até 2° grau, em linha reta ou colateral. 
§ 3° - O associado não pode exercer cumulativamente funções no Conselho 
Fiscal e no Conselho de Administração. 

Art. 55 - O Conselho Fiscal reúne-se ordinariamente trimestralmente e 
extraordinariamente sempre que necessário, com a participação de no mínimo 

03 (três) de seus membros. 

§1° - As reuniões poderão ser convocadas por qualquer de seus membros, pelo 
Conselho de Administração ou da Assembleia Geral. 
§ 2° - Na ausência . do Coordenador, os trabalhos poderão ser dirigidos por 
qualquer dos membros presentes, escolhido na ocasião. 

§ 30  - As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos e constarão 
de ata lavrada em livro próprio que no final dos trabalhos será lida e assinada 

pelos presentes. 
64°  - Perderá automaticamente a função de Conselheiro o membro que, sem 
justificativa, faltar a 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 06 (seis) 

alternadas durante o ano 

Art. 56 - Ocorrendo 03 (três) ou mais vagas no Conselho Fiscal, o Conselho de 
Administração convocará Assembleia Geral para nova eleição de 
preenchimento e cumprimento do restante do mandato. 

Art. 57 - Compete ao Conselho Fiscal exercer assídua e constante fisratiração 
sobre as operações, atividades e serviços da COOFEMED cabendo-lhes entre 

outras as seguintes atribuições: 

1 - Examinar balanceies, relatórios e outros demonstrativos financeiros, 
contábeis e orçamentários mensais a a prestação de contas anual do Conselho 
de Administração, emitindo parecer para a Assembleia Geral. 
II - Examinar documentos constitutivos de obrigações, livros de atas, de 
empregados, fiscais e outros obrigatórios da COOFEIVIED; 
III - Auscultar os interesses e manifestações dos cooperados, tomadores e 
beneficiários dos serviços quanto ao funcionamento e gestão administrativa; 
IV - Dar conhecimento a Conselho de Administração e Assembleia Geral das 
conclusões dos trabalhos, buscando sanar irregularidade; 
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1Pc. N 	- 

'Eis.  9  

    

V - Convocar Assembleia Geral Extraordinária para 4e4sã9 •solitie problemas 
graves e urgentes; • . • • • • • • 

CÉ 	te 	• 	• 

• 	• 000 r.. 

§ 1°  • Para desempenho de suas funções terá o Conselho Fiscal aceso livre a 
qualquer setor, livro, documento e registro sem, contido, intervir diretamente 
na rotina e fatos encontrados. 
§ 2° - Poderá o Conselho Fiscal, para assessorá-lo no desempenho de suas 
tarefas, solicitar a contratação de auditoria independente. 

CAPÍTULO X 

DO CONSELHO TÉCNICO 

Art. 55 - O Conselho Técnico será composto por profissionais cooperados, no 
minimo 07 (sete) sócios, que responderão pela COOFEMED perante os 
respectivos Conselhos Profissionais dos quais já fazem parte, e que a 
COOFEMED necessite se inscrever ou voluntariamente solicite inscrição, sendo 
permitido apenas um representante de cada Conselho Profissional. 

§I°  - Os Conselheiros serão escolhidos pelo Conselho de Administração, com 
mandato de 04 (quatro) anos, permitida a reeleição. 

§2" - O sócio cooperado para concorrer a este Conselho Técnico deverá estar 
devidamente registrado e adirnplente perante seu respectivo conselho 

profissional. 

§3° - Os membros escolhidos tomarão posse na primeira Reunião Ordinária do 
Conselho de Administração subsequente à escolha, devendo a indicação ser 
aprovada, a posteriori, pela maioria presente na próxima Assembleia Geral. 

§4° - Os honorários dos Conselheiros serão estabelecidos em Assembleia Geral. 

§5° - Urna vez que seja alterado o Objeto Social da COOFEMED e haja a 
necessidade de inscrição em outras conselhos profissionais, caberá à 
Cooperativa realizar também alteração na composição do Conselho Técnico, 
devendo, no caso, os novos membros eleitos, complementarem o mandato já em 

curso. 

CAPITULO XI 

DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESTADAS 

Praça Providente Toneredet Never. al• 80. folificio ConqUitto (»ater. 22  Pito. tolo 388 
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Proc. N° 

Fls. u 
e • o DOO GO 

.Art. 59 - A COOFEMED deverá submeter as ativis°144sipt4tadise.fora do seu 

estabelecimento a uma Coordenação com mandatedb.01°Idril)a11eou ao prazo 
estipulado para a realização dessas atividades, eleita em reunião especifica 
pelos cooperados que se disponham a real:176-1as, em que serão expostos os 
requisitos para sua consecução, os valores contratados e a retribuição 
pecuniária de cada sócio participe. 

g 1" - As deliberações tomadas na reunião deverão ser registradas em Ata. 
g 2° - A convocação para a reunião será feita por meio de um oficio numerado 
pela COOFEMED ou por um convite ou ainda por um comunicado dirigido ao 
grupo que realizará as atividades que foram contratadas ou através de 
convocação em jornal de circulação regionaL 
g 30  - A retribuição pecuniária do Cooperado Coordenador que desenvolver a 
coordenação se dará da seguinte forma: 

R$ 300,00 (trezentos reais) para o Coordenador que atuar em localidade com 
até 100 (cem) Cooperados atuantes na prestação de serviço para barceiros; 
R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o Coordenador que atuar em localidade 
com mais de 100 (cem) cooperados, até 200 (duzentos) cooperados atuantes 
na prestação de serviço para terceiros; 
R$ 500,00 (quinhentos reais) para o Coordenador que atuar em localidade 
com mais de 200 (duzentos) cooperados atuantes na prestação de serviço 

para terceiros. 

Art. 60 - Caberá ao Coordenador apresentar ao Conselho de Administração da 
COOFEMED as opiniões, deliberações e necessidades do núcleo de cooperados 
que o elegeu, devendo, ainda, viabilizar a realização de reuniões entre o Corpo 
Administrativo da Cooperativa e os Cooperados sob sua coordenação, 
estabelecendo contato entre ambas as partes para a escolha do local, da melhor 
data e de outros fatores necessários ao desenvolvimento de um encontro 

produtivo. 

CAPÍTULO XII 

DOS LIVROS OBRIGATÓRIOS 

Art. 61 - A COOFEMED 
deverá ter, além de outros, os seguintes livros e ou 

folhas e fichas digitadas eletronicamente: 

1- Com termos de abertura e encerramento subscritos pelo Presidente: 

Matricula; 
Presença de cooperados nas Assembleias Gerais; 

Peace PreAdonte To neiredo nele/. et 86. fcliktice Conquisto Untei. 82  Pin. tala S2-8 
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Prw. kt 

/7;i<  Fh  N°Q1LI  

Atas das Assembleias; 
Atas do Conselho de Administração; 
Atas do Conselho Fiscal; 

H - Autenticados pela autoridade competente: 

Ó e 
0 0 O 	00 00 

O 6 6 0 	b 	CO 
6 a Ó 0 0 0 	00 

o  

a) Livros fiscais; 
Ia) Livros contábeis. 

PARÁGRAFO ÚNICO - É facultada a adoção de livros de folhas soltas ou 
fichas, devidamente numeradas. 

Art. 62 - No Livro/ Ficha de Matrícula os cooperados serão inscritos por ordem 
cronológica de admissão, dele constando: 
I - O nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e residência dos 
cooperados. 
II - A data de sua admissão e, quando for o caso, do seu desligamento, 
eliminação ou exclusão. 
UI - A conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social. 

- Assinatura de duas testemunhas. 

•• CAPITULO XIII 

DO BALANÇO, RESULTADOS E FUNDOS 

Art. 63 - O Balai-Iço Geral, Demonstrativos de Resultados e outras peças 
contábeis serão levantados anualmente, na data de encerramento do exercício 
social, de acordo às normas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e 
dispositivos legais dos órgãos oficiais e entidades de representação do 
cooperativismo. 

Art. 64 - Dos resultados apurados, ocorrendo sobras, primeiramente serão 
deduzidos para os Fundos Legais e outros existentes, os percentuais devidos e o 
restante das sobras líquidas serão destinadas conforme decisão da Assembleia 
Geral atendendo ao que dispõe o inciso "VI", do Art. 9° deste Estatuto. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Se os resultados apresentarem perdas ou prejuízos, os 
mesmos serão levados à conta do Fundo de Reserva e, sendo este insuficiente 
serão cobertos mediante rateio dos cooperados, de acordo com decisão da 
Assembleia Geral, atendendo ao que dispõe o inciso "IV" do artigo 10 deste 

Estatuto. 

Art. 65 - Os custos e dispêndios serão cobertos pelos cooperados que tenham 
participado dos serviços contratados durante o exercido. 

Pisca Piesideate Tartamelo neves. a' 13b. !difluis Conquista Ontei. 22  Pisa. Sala gs-st 

.MI. 54-11. Centro —Vitória da Conquista - R. CIP: 215.000-525. 
26 

Certifico a Registro soba n° 97755E70 em 27/04/2018 
Protocolo 170635287 de 12/04/2018 
Nome da empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE RIRE 29400040349 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  

Chancela 210754885583598 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 

Mais 



FL 

COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 
I Piso 

F.  t-t 55 
• • 4. ••• •• I, • 

Art. 66- A COOFEMED é obrigada a constituir os seguintes Êantes: 
ir grada ?: 	• • 

• 	- ••• o • 

1— Fundo de Reserva, destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento 
de suas atividades, constituído de, no mínimo 10% (dez por cento) das sobras 
brutas do exercício. 
II - Fundo de Assistência Técnica e Educacional - FM..65, destinado a prestação 
de assistência aos seus cooperados e familiares e aos empregados da 
COOFEMED, constituído de, no mínimo, 5% (cinco por cento) das sobras 
brutas do exercício. 

§ 10 - Os Fundos Legais são indivisíveis entre os cooperados e somente em caso 
de dissolução da COOFEMED, havendo saldo remanescente terá a destinação 
que deliberar a Assembleia Geral de extinção. 
§ 2° - A COOFEMED, poderá criar outros fundos, inclusive rotativos com 
recursos destinados a fins especificas, fixando o modo de formação, custeio, 
aplicação e liquidação, devendo ser aprovados em Assembleia Geral e 
regulamentados em Regimento Interno. 

Art. 67 - Reverte-se para os Fundos Legais: 

I - Para o Fundo de Reserva, os auxílios e doações não especificadas, rendas 
eventuais e outros valores arrecadados. 
li - Para o FATES, os resultados de operações com não cooperados, bem como 
os decorrentes de participações em sociedades não cooperativas e outros 
valores propostos pelos cooperados e aprovados em Assembleia Geral. 

CAPITULO XIV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 68 - A COOFEMED poderá ser dissolvida, de acordo como dispõe sobre o 

assunto a Lei Cooperativista. 

Art. 69 - A estrutura operacional da COOFEMED será elaborada e proposta 
pelo Conselho de Administração à aprovação da Assembleia Geral para sua 

implementação e funcionamento. 

Art. 70 - Os casos omissos serão decididos pela Assembleia Geral, com base nos 

princípios doutrinários e na Lei. 

Art. 71 - Este ESTATUTO foi reformado na Assembleia Geral Extraordinária 

realizada no dia 28 de Março de 2018. 
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Este Estatuto é cópia fiel do que se encontra layrqdp 	4,1„vr4j de Atas de 

Assembleia Geral da COOFEMED, e vai por miur,, ,rIksiderke ep senlbleia. 

pelo Diretor Administrativo Financeiro, pela Ditétósá Taltree-Operacional e 
pelo Secretario da Assembleia Geral Extraordinária assinado. Vitória da 
Conquista - Bebia, 28 de Março de 2018. 
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tt de janeiro 	de 2016, de acordo com o artigo t07 da Lei Federal ng,  5,764. de t6 de dezentbro de 1971. 

Salvador, os de janeiro 	de 2016 

E MC certificado nào atesta .1 regutuidade da cooperativa, Para unto. fat-se necessarià à apresentação deste icampanhaties da Certistio NI:gativa dg Debito 

cindida pelo Sindicato e Orgaiiiraçào das Cooperativas do Estado da Babia OCEB Vartglo em todo territorio nacional. 
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12/03/2018 	 htlpsliautdigitalazevadobastos.notbnhome/comprovante/70950503181148470290 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TU 	OTEINgS 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: carborio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel, Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Parelha, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cadigo da Autenticação Digital' ou na 

referida sequência, foi autenticadas de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB NI° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos enlodais e registrais. assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contem um código único (por exemplo: Selo Digital: A9C12345-

X/X2) e dessa forma. cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paralba, endereço http://corregedoria.ephjus.br/selo-digital/  

A autenticação digital elo documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE 
TRABALHO DA SAUDE tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE a responsabilidade, única e exclusiva, pela Idoneidade do documento 

apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12/0312018 12:23:34 (hora local) através do sistema da autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 

acordo com o AR 10. 10° e seus §§ 1° e 20 da MP 2200/2001, como também, o documento eletsbnico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autenticaeazevedobastos.nottr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesso o site letpenautdioltal.azevedobastos.not.br  e Informe o Código de Consulta desta 

Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 928138 

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site até 06/03/2019 15:12:26 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 70950603181148470290-1 
Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.40512002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 

Estadual n°8.721/2005. Lei Estadual 10132/2013 e Provimento cai N° 003/2014. 

O referido ê verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d7341c194f05712d6gfe6bC05b3a50d7e52a3857folfec4fca78e0ftb2374b30d21d749487a747bed5f25423507e1B5ccOad0a719c7305f5354d71  

42C1fabfeleeblaffeee0e2031f588fclf84a 
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CERTiDÃO NEGATWA 

Certificamos para os devidos fins que a 

Cooperativa de Trabalha da Saúde - COOFEMED 

inscrita no CNP) sob ne 19.322,934/0001-78 registrada nesta OCEB 

sob n2  927 	, encontra-se regular com a Contribuição Cooperativista 

junto a este Sindicato e Organização, conforme preceitua o 

artigo 108 da lei 5.764/1971. 

Salvador-BA, 8 de Maio de 2018 

José Alb
'CL  

eítottiktãosíTa_ntos 
Superintendente 

Válida em todo o teia 	itOno nacional até 31/05/2019 



11/05/2018 	 https://autdigitalszevedobastos.not.bilhame/commovanter70951005181047060383  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	 I 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 	 LIS,  i'(  
FUNDADO FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÔES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.nollor  
E-mail: cartodo@azevedobastos.nollor  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Valber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e eMitas e Privativo de Casamentos. Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenficar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Parelha, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado Individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 

referida sequáncia. foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Parelha, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um codigo em todos os 
atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudidal contêm um código único (por exemplo: Selo Digital: A13012345-

X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
atreves do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paralba. endereço http://corregedodatb.jus.briselo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE 
TRABALHO DA SAUDE Unha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇA0 foi emitida em 11/05/2018 0942:19 (hora local) atreves do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o ArL 10, 10° e seus §§ 1° e 20  da MP 2200f2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
Guiar do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mall autenticagazevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato. acesse o sue Ups://auLdlgital.azevedobastos.not.br  e Informe o Código de Consulta desta 

Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 980636 

A consulta desta Declaração estará disponlvel em nosso site até 10/05/2019 11:42:38 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 70951005181047060363-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisóda n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005 b1d7341d94f057f2d69feBbc05bflof608a512945e987(46bbC4e1333M0aa2e14be078193bol364 b15027e531ca657e185ccoadoart 9c730a(5354d7 
142c1f8ef3a9(60e7declaa37c5c23b28c139a 
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20/0212018 
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

	
EL  !Agit 

, Piec N° 	 I 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 	 Fls  

Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Exercido 

2018 

Inscrição Municipal: 523127 
Razão Social: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

Nome Fantasia: COOFEMED 
CNPJ: 19.322.934/0001-7S 

Endereço: PRACA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 86-CENTRO EDIF CONQ CENTER 2 PISO SALA 32 
A E 32 B , BAIRRO CENTRO VITORIA DA CONQUISTA BA CEP: 45.000-525 

• 

Atividades 
P 863050200 - ATIVIDADE 815131CAÂÜB,CIRECURSOS PAR - Data de Inicio: 13101/2014 

5 863050300 - ATTV.MEDICA AMBtt.REST. A CONSULTA. - Data de Inicio: 13/01/2014 

5 863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA COM RECURSOS - Data de Inicio: 11/11/2015 

S 863050600- SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO • Data de Inicio: 1310112014 

S 863059900 -ATIVIDADES DE ATF_NCAO AMÉEÁTORIAL - Data de Inicio: 11/11/2015 

5 865000100 - ATIVIDADES DE ENFERMAGÉM - Data de Inicio: 11/11/2015 

5865000200 -ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTR • Data de Inicio: 11/11/2015 

S 865000300 -ATIVIDADES DE PSICOLOGIA ESSIOANAL - Data de Inicio: 11/11/2015 

Observação: 

O PRESENTE ALVARÁ ESTÁ DE ACORDO COM A LEI 1.259, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2004. 

Vitória da Conquista BA, 

Terça-Feira, 20 de Fevereiro de 2018 às 09:10:05 hs. 

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO E É 

VÁLIDO ATÉ 20/02/2019. 

rhavp de Valiclacão: 001025231272018000406  

   

http://servicos.Pnwc.ba.gov.brialvara  jmpressao.php7Ipc=GE&Entz-ELHFJEE&alv=0&tpalFE 



JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expediçãO. 

"kl:te:tf...4j 	-EMPRESA .... 

Nome Empresarial: COOPEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

Natureza Juridloa: COOPERATIVA 

  

Inicio da atividade 

 

Arquivamento do ato 
Constitultivo 

26/11/2013 

 

 

NIRE(sede) 

29400040349 

CNPJ 

19.322.934/0001-78  
26/11/2013 

   

   

     

     

Endereço: 
PC PRESIDENTE TANCREDO NEVES 86 EDIF : CONQUISTA CENTER; SALA 2 A E SALA 32 CENTRO VITÓRIA DA 

CONQUISTA. BA  - CEP: 45000525 
OBJETO SOCIAL -  

ATIVIDADE MEDICAAMBULATORLAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES 

ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITAA CONSULTAS 

ATIVIDADE ODONTOLOGICA 
SERVICOS DE VACINACAO E imuNincAo HUMANA 

ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL 
ATIVIDADES DE ENFERMAGEM 
ATNIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO 
ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANALISE 
ATIVIDADES OE APOIO A GESTA° DE SAUDE 
ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA 
ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DAAREA DE SAUDE 
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO 
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARAATENDIMENTO A URGENCIAS 

ATIVIDADES DE ATENCAO A SALDE HUMANA  

CAPITAL.  SOCIAL  

RS 1100.351,SO 
UM MILHÃO CEM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E UM 

REAIS E NOVENTA CENTAVOS 

Capital integralMado: 

RS 1.100.351,90 

UM MILHÃO CEM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E UM 
REAIS E NOVENTA CENTAVOS 

PORTE 	PRAZO DE DURACAO 

 

XXXXXX Não 

DIRETCRIA/ TÉEMINO DO MANDATO / 

   

 

Cond./Administrador 
Término do mandato 

XX/XX/XXXX 

XXIXXIXXXX 

 

  

DIRETOR 

DIRETOR 

DIRETOR 

  

STATUS 

  

  

REGISTRO ATIVO 

 

Sem Status 

    

Nome/CPF 

DAIANE SILVA MOREIRA 

012.920.665-20 
JOSE HUMBERTO ALVES PEREIRA SOBRINHO 

033.284.785-31 
JEANE MOREIRA CARDOSO PORTELA 

594.571.125-04  

iLftaubum  
Data 	 Nlirrien3 

27/04/2018 	 9E755670 

Ato: 	019- ESTATUTO SOCIAL 
Evento: 019- ESTATUTO SOCIAL  

FILIAL(AIS) NES"( UNIDADEDAFÉDÉRAÇÃO-OLI'FORA DELA 
CNPJ: xrJOCxX 

187658765 

IIIMINE11111 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://reginjuceb.ba.gov.br/autenticacandocu

mentos/autenticacao.aspx  

CONTROLE: 6899791797619 
 CPF SOLICITANTE: 814.912.715-15 NIRE: 29400040349 EMITIDA: 18/12/2018 PROTOCOLO: 187658765 

NIRE: XXXXXX 

Endereço. XXXXXX 



GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 
jikE0  

Certific mos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição 

EMPRESA 

Inicio da atividade 

MIRE (sede) 

29400040349  

CNPJ 

9.322.934/0001-78 

Arquivamento do ato 
Constitulfivo 
26/11/2013 

26/11/2013 

PC PRESIDENTE TANCREDO NEVES. 86 EDIF : CONQUISTA CENTER; SALA: 32 A E SALA 32 13;, CENTRO VITORIA DA Endereço: 

CONQUISTA, BA - CEP: 45000525 

SALVADOR BA, 18 de Dezembro de 2018 

    

i 10 PORTELA RAMOS 

página: 2/2 

187658765 

111111N1111111111111111111 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM httorJ/regin.juoisb.ba.govir/aistentIcacaodocurnentosiautenticacao.aspx 

 

CONTROLE 6899791797619  CPF SOLICITANTE: 814.912.715-15  NIRE: 29400040349 EMITIDA: 18/12/2018  PROTOCOLO: 187658765 



COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

EGULARID 
FISCAL E 

TRABALHIST 

Coolerned - Cooperativo de Trabalho do Sonde 

Pç. Pfloidento 
tatiotedo neves, no 8b. Edil. Conquisto Contei. segundo piso. solo 

32 e LCeobs,. TEMAt 

Canonista •PA. CEP: 15.000515. 



PORTE 
DEMAIS 

*frit' 

SITUAÇÃO ADASTRAL 
ATIVA 

O DE SITUA 	ASTRAL 

SPECI 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
~a- 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

1 

 NUMERO DE INSCRIÇÃO 
19.322.934/0001-78  
MATRIZ  

', COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO! Viti,lj2gru"' 

CADASTRAL 

I

NOME EMPRESARIAL 
COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
COOFEMED  

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
86.30-5412 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 

COBICEI E DESCRIÇÃO DAS ATMOADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 
86.30-5-04 - Atividade odontalógIca 
86.60-7-00 - Atividades de apoio A gestão de saúde 

86.30-5-
99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 

85.10-1-02- 
 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgõricias 

86.50-9-01 - Atividades de enfermagem 
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 

86.50-0412 - Atividades de profissionais da nutrição 
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 
86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 

88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 
86.30-5-06 - Serviços de vacinação e Imuniza ão humana 

C PICO E DESCRIÇÃO DA WÇTUREZA JUR DICA 
214-3 - Cooperativa 

EÕkitDOURO 
PC PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

I CEP 
45.000-526 

 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

  

ENDEREÇO ELETR NICO 
COOFEMED@HOTMAILCOM  

ENTE FEDERATIVO RESFON 

NUMERO 
86 

MUNI 10 
VITORIA DA CONQUISTA 

TELEFONE 
(77)3421-0841  

CONFIEMENTO 
EDIF GOND CENTER 2 PISO SALA 32 A E 

32 B 
UF 
BA  

TA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
26/11/2013 

09/01/2019 
	 Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houve( qualquer divergencia, providencie junto 

RFB a sua atualização cadastral. 

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

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

Emitido no dia 09/01/2019 as 17:47:53 (data e hora de Brasília). 
Pagina: 1/1 

 

hfip://www.receita.fazenda.gov.briPess
oaJuridica/CNPJ/cnifireva/Crfifievafiolicitacao.asp  
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03/1212018 

BRASIL 	Acesso à informação  

Certidão Internet 

Participe 	Serviços 	Legislação 

tif 

Receita Federal Prcc. N° 
1 
fls.  

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: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 
CNPJ: 19.322.934/0001-78 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade da 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 à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas finais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas se '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://rtb.gov.br> ou <http://wwvir.Pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:13:49 do dia 03/12/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 01/06/2019. 
Código de controle da certidão: A846.8832.A4EB.5612  

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consu 
lãPreparar p4gina 

ta 	 para Impressia 

http://servicoareceite.fazendaaov.baServicosicertideo/CNDConjuntalnterrEmiteCertidaolnternetasiani=19322934000178&passagens-lafipoel 
	1/1 



09/01/2019 	
https:/lcansulta-cri.caixe.gov.briErnmesalCrUCH/EgeCFSImplimirPapel.asp  

VO \ Proc. N° 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	19322934/0001-78 
Razão Social: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

Nome Fantasia :COOFEMED 
Endereço: 	

PC PRESIDENTE TANCREDO NEVES ED CONQ CENTER 862 PISO 
SALA 32 A B / CENTRO / VITORIA DA CONQUISTA / BA / 45000-525 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 

das obrigações com o FGTS. 

Validade: 03/01/2019 a 01/02/2019 

Certificação Número: 2019010302471560499930  

Informação obtida em 09/01/2019, às 17:41:21. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 

www.caixa.gov.br  

httpsficonsulta-cricaixe.gov.br/Empresa/CrUCrf/FgeCFSImprimIrPapeLasp  
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 19.322.934/0001-78 

Certidão n°: 165988137/2019 
Expedição: 09/01/2019, as 1744:56 
Validade: 07/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

19.322.934/0001-78, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 

anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

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

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dõvidas e sugestões: CEldttEit..j 



Consulta ao Cadastro 
Q/01/2O19 

IN"!  

TRIBUTOS :CONSULTAS : CONSULTfl Fen C 	SC 0 
E'L 

Consulta Básica ao Cadastro do ICNIS da Bahia 

Dados da empresa 

Proc. N° 

Identificação 

CNP): 19.322.934/0001-78  

Razão Social: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

Nome Fantasia: COOFEMED 

Natureza lurídica: COOPERATIVA 

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP SUL 

Unidade de Fiscalização: INFAZ V.CONQUISTA 

InsCriçãO Estadual: 113.516.148  NO 

Endereço 
Logradouro: PRACA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

Número: 86 	
Complemento: EDIF CONQ CENTER 2 PISO SALA 32 A E 32 8 

Bairro/Distrito: CENTRO 	
CEP: 45000-525 

Município: VITORIA DA CONQUISTA 	UF: BA 

Telefone: (77) 34210841 	
E-mail: COCIFEMED@HOTMAILLOM  

Referência: 	
Localização: ZONA URBANA 

Domicilio Tributário Eletrônico - OTE 

Situação do DTE: CREDENCIADO 	
Data do Credenciamento: 18/12/2015 

Data da Criação da Conta: 18/12/2015 

Informações Complementares 

Data de Inclusão do Contribuinte: 27/11/2013 

Atividade Econômica Principal: 
8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 

Atividade Econômica Secundária 
8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 

8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 

8630504- Atividade odontolágica 

8530505- Serviços de vacinação e imunização humana 

8630599 - Atividades de atenção ambulatorial ao especificadas anteriormente 

8650001 - Atividades de enfermagem 

8650002 - Atividades de profissionais da nutrição 

8650003 - Atividades de psicologia e psicanálise 

8650004 - Atividades de fisioterapia 

8650099 
 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 

8660700- Atividades de apoio à gestão de saúde 

8690999 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 

8800600 - Serviços de assistência social sem alojamento 

Unidade : UNIDADE PRODUTIVA 

Forma de Atuação 

- ESTABELECIMENTO FIXO 

Condição: NORMAL 
Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL 

Situação Cadastral Vigente: INAPTO 	
Data desta Situação Cadastral: 03/01/2019  

Motivo desta Situação Cadastral: Art. 27 - Inc. VI - Omisso DMA 

Endereço de Correspondência 

https:// 	.sefazba.govbriscripts/cadastralcadastroBakesultasp 

Situação da Conta: ATIVA 
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Consulta ao Cadastro 

Complemento: EDIF CONQ CENTER 2 PISO SALA 32 A E 32 

Número: 86 
10C. le 

`V4V 
CEP: 45000525 

UF: BA 

de/01/2019 

Endereço: PRACA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

Referência: 

Bairro: CENTRO 

Município: VITORIA DA CONQUISTA 

Informasses do Contador 

Classificação CRC: Profissional 	CRC: 37637 -BA 

Nome: PATRICIA PEREIRA SANTOS RODRIGUES 

Responsável pela organização contábil 

Classificação CRC: Profissional 	CRC: 

Nome: 

Endereço 

Endereço: RUA FRANCISCO SANTOS 

Número: 07 	Bairro: CENTRO 	Município: VITORIA DA CONQUISTA 

Referencia: 	 CEP: 45000375 

Telefone: () 	Celular: () 	 Fax: O 

Tipo CRC: Provisorio 

Tipo CRC: Provisorio 

UF: BA 

E-mail: 

Nota: Os dados acima são baseados em Informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação 

pelo Fisco 

Data da Consulta: 09/01/2019 

nEva-yr-lrti vAA :acene 

  

httosifwumesefaz.ba.gov.briscripts/cadastroicadastroBakesultasp  
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Emissão: 03/12/2018 10:13 

tef 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

-1Ç   
r'roc, N` 

Certidão Negativa de Débitos Tributárlo
LI

SIL 

SECRETARIA DA FAZENDA 

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

Certidão N°: 20182870190 

RA2A0 SOCIAL 

COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAliDE 

INSCRIÇÁO ESTADUAL 
	 CNPJ 

113.516.148 
	 19322.934/0001-78 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurldica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto ê inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida 

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 03/12/2018, conforme Portaria n°916/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Valida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Pagina 1 de 1 
	 RelCarddaoNegativa rim 



09/01/2019 
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATNO 

Proc. Nt  

Fk  iy 
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

CE O POSITIVA COM EFEITO NEC TIVO 
DADOS DO CONTRIBUINTE 

Contribuinte: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 
CNPJ/CPF: 19.322.934/0001-78 

Cod.COntribuinte: 0190379 
Insc.Municipal: 523127 

Endereço Imóvel: PRAGA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 86 ,CENTRO, VITORIA DA CONQUISTA 
- BA, CEP: 45000525 

Quadra: 	 Lote: 

Ressalvando o direito da Fazenda Pública de cobrar as dividas que venham a ser apuradas 
após a expedição desta certidão, de responsabilidade de pessas, firma, ou sociedade acima 
caracterizada, Certifico, que, em nome do requerente até a presente data, constam débitos em 

aberto. 

Emitida Quarta-Feira, 9 de Janeiro de 2019 as 16:40:26 
Validade: 90 dias 

Código de controle da certidão: 20190001301 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

knr 	• ^i nmve.1”  nv.bricedidao imoressao.php?te=e&cd=MLFEEEIHNGGHNFS4c=REMpecedr-Z 
	 111 
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COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

QUALIFICA 
ECONÔMICO 
FINANCEIRA 

Cootemed - Cooperathro de Trabalho da Sonde 

N. 
Presidente Tancredo lleves. 8b. Edil. Conquisto Gente:. segundo pito. saio 32 

e 52 B. Centra. Vhófird 

rtnneueidê - Bn. CEP: 45.800525. 



18/1212018 00339800"° 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Proc. N' 	 
;Els. 	  

CERTIDÃO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAU 

CERTIDÃO N°: 003398800 
	

FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça 
ihttp://esaj.tjbajus.brisco(abrirConferencia.do). 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos eiveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 18/12/2018, verifiquei NADA CONSTAR em nome de. 

COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE, portador do CNPJ: 19.322.934/0001-78, 
estabelecida na PCA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 86 , EDF C. CENTER SALA 32 A E 32 8, CENTRO, 
CEP: 45000-525, Vitória da Conquista - BA.* 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a fitularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa na banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que o valor de R$ 15,74 foi pago através do DAJ (Documenta de Arrecadação 
Judiciária). 

Esta certidão foi emitida pela internei e sua validade ê de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, terça-feira, 18 de dezembro de 2018. 

003398800 
PEDIDO N°: 

ll 



4'»ESALEVÉ~I yer=9:10,ejrnssuTimf akr 
	:TX-Cultut  

—Autentcaçaollig 
eaLas~ernws....e...~.2~egne.d.a.01,mm &k- 

côd, Autenticação. 709529951809141306741:-Daba; 2W05/20i8 09 

sela oglInizie Fisearoração17pokwaale:AGY50577~ 
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Folha: 0001 

TERMO DE ABERTURA 

LIVRO N° 06 

Contém esse livro 0277 folhas numeradas seguidamente do número 0001 a 0277 emitidas 
através de processamento eletrônico de dados e servirá de Livro Diário número 06 da 
empresa abaixo descrita no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. 

NOME DA EMPRESA: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES N°66 

COMPLEMENTO: EDIFICIO CONQUISTA CENTER, 2 PISO- SALA 32 A E 32 B 

BAIRRO: CENTRO 	 CEP: 45.000-525 

MUNICIPIO: VITÓRIA DA CONQUISTA 	 ESTADO: BAHIA 

REGISTRO NA JUNTA: 294 0004034-9 	 DATA REGISTRO: 26/11/2013 

INSCRIÇÃO NO CNPJ: 19.322934/000176 

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas as folhas de número 
0001 a 0277 de acordo com a Instrução Normativa n° 11 de 05/12/2013 baixada pelo diretor 
regional da registro do comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de 
processamento por computador no penado de 01/01/2017 a 31/12/2017. 

Vitória da Conquista, 01 de Janeiro de 2017 

MILLE SANTOS ALMEIDA TORTORELI 	
JORGE ERI4tSILVA ROCHA 

PRESIDENTE 	
REG. CRC - ãA SOB N°016619 

CPF: 026.696.916-93 	
CPFT 493.1363.605-00 

JORGE ERLON SILVA ROCHA 
CONTADOR 

CRCIBA 01661910-4 
01°F 493.863605-00 

1 MAL na 
JUNTAttIMERCIAL IX) ESTADO DA BAHIA 

Terrno tile Autenti 	a 10/003i75-0  

ala~~ s OPenenlavreireito 
Oxribenxbdo evo •14<0 

d•tbmtin ence:nriliM 
~Lu cei•nutárr: 

O 
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MOEM Cle 1724 

REDASSE CODravoos A PAGAR 
51C0c13C1C 49.935-5 
REPASSE PRODUC40 ASSOSABOS DE 
VELO C41443 
REPASSE COOPERADOS A PAGAR 
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na IkIntrP,~eacli IDILM.Sie:mad 	To-C4t.1.41. 

Autenticação qcgi.tal 

euvrrwo zor=3-mak.= cersnee r<rie e-. o rc5.5i•S ea. . 
Cad. Autenticação: 70952-9051809141311674-25 Data: 29/05/2010 09:2S 

Sela D0.21 4,444,144ção Tipo 455nnalt 554,GYEOR,7414BSU 
Valariotal Asro-RS4rnio 25  

'5”-eonlva 44 dados do aio em: http5E/aelál1B115441 _ 

Empresa-  COOFEMEO COOPERATIVA DE TRABALHO DA SALMO 
0NP). 	19.322.934/0001-70 
P4 lado' 	01/0142017 31,51247013 
ISC. Junta Comem e4 29414/1010359 Data: 26,11/2013 

DIÁRIO 

  

Debito 	Crédito 
Data 	ObER1I411E4141 	Descri/Sn Brotaria) 

  

VALOR REff. RESGATE r541.134SC0 RENDA FIXA 
VALOR RE14, RESSETE BRADESCO ~1 41504 
vnum RE. imar. C0N505  ASSESSORIA 
CONTAM IMA 
~REF. DAG?. 	ASSIESOAIA 
ONTASIL erD/1 
'mica Rff. MC. RASSa 000~ 
URAND1 
VAt0,4 AP. PACR REPASSE LOOPERADDS 

1,51.101tRE4 PAGO. REPASSE CD01112AWS 
VALOR 4E4, 44414145PASSE COOPERADOS 
VALOR REE.111444154 CONTAS 

VALOR REF. TRANS4 CONTAS 
VALOR RU_ TRANSE. MOTOS 

VALOR RU 11441454. CONTAS 
TOTAL 00 DIA 

VALOR AFF REPASSE COOPEPACOS A PAGAR 
4.14.0R REF REPASSE COOPERADOS A PAGAR 
VALOR R4F PE41455E RR000C143 ASSOADOS 
11.4  PMWS DE tiON174 ALTO 

ALOR REF REPASSE PIZODUCADASsOCIAMS 
DE PA/  MIS  DE MONTE AlTO 
VALOR RE? REPAS5EPROD4jGA0 ASSOMADOS 

E PAI use DE MONTE 4.47p 
VALOR Sr REPASSE PROOUCAD 444,41445-55 
DE ~IPS DE MONTE ALIO 
VALOR RE( REPASÉE ~DOBA° ASSDE1ADOS 
DE P41114AS DE MONTE ALTO 
VARAI RE REPASSE PROD4JCA0 ASSaCIAWS 
DE PALMAS DE MONTE ALTO 
VA1CRPI5F 1/1215153E PROMETO ~DOS 

p.41544 DE mONTE ALTO 
VALOR RI F it9ASSz Pite/MICRO A50aAn0s 
DE PALMAS DE :nom Rum 
VALáR 464 TARIFA 0~ 
VALOR REF. TARIFA 54411C1411A 

v Aica w. RE sGATE APLICKELI 
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11,D.OR R. IRRA 544EGATE APM.4010 

VALOR REF. RESGATE AmicAÇÃO 
veia REP. Rec. APUGOO 

AlOft REF. RESBAltERADEDD RENDA FIXA 
VALOR RE'. RE5C4154E BRADESCO RENDA FIX4,  

OAL00. REr REPARE( OOP ~MA PAGAR 
VALOR Pr. REP4a.c00~05 A PAGAR 

1 oTAL CO Dia 

~ORO RE4. 145 A RECLIPORPR NE129 
PAGNIENR) REF. ISS A REDJPERR0. PIF 125 
Aálonarro ast :55 MIECUPER Nf 

AGMEN450  4o4 1s A wrIPPEPAR 114123 
ArAMFX ro 	Ign A RECUPERAR EP 412E 
~REF. TIRE A R WJFERM 11F 14 125 

ALDRABE. PAG15 PRP 5,41442z1h000000125  

AIOR AER PAG1. !RAF 5/11F 101600000O125 

4104  REF,  4.444444  WOPERACOS A PAGAR 
ALOR REF. REPASSE GCOBBIADOS Á PAGAR 
ALGA FOT. REAssEtrOPERWOS-urnicii 
kna RWASSEtODPERAD054~01 
AMOR REF.TRANS!. et 

ALOR REF. ~F. C/C 
PIOR REF.PAGT. 14155 O:OPERADOR. 54E5 

100/416-BEW CAMPO 
VALORYLEF„PA,Cf. LOSS COOPERO:0a HES 
1042016-BELO CAMPO 
VALOR AO -PAEr. JUROS-En1ssCoc4BRADos,  
MIS IDROi&SELO CA5910 

1RANSPORTE 

1009.92 
15435,42 

3.0c0,03 

MONDO 

7.265,09 

55 04.51,05 
450.009.00 

450.00D.DG 
144941,52 

224 24.1,61 

450,54.5.69 

14.4E242 

14 402,41 

25543.1D 

D5R20 

LERDO 

1352.00 

10.545155 

10444,55 

514.50 

17.900.56 
5343 
4.04 

37.450(15 
53,27 

19.1ES,21 
0.1613,21 

19343O4  
195343.94 

114.495,22 
	14. 54(472 

4.403,43 
4441,43 

19112  

341,17 

55.241.75 

1.547,63 
1.597.63 

1.325.00 
1.1/5,04 

/UME° 
11-003110 

150.35 

6513 

13.0310 



Data 	Clasallitataao 	Descri:6o 

31/12/2912 4:2 2n topa 	 atlaçãES. 

avi2/2017 	 =Fixo FEDERAL DE mucncr.o 
FISICA 

31/120.0174.W0SOO 	 10.2010 RECIONALDE Fair /.0 
FISICA 

11/1V2)17 4.110300.2 	 ASSESSORIA E 02NSULTDUA 
001410211 

11112/200 2.1.W.00.1 	sowstunzensugo IM MO 

CARTÓRIO AZEVE~ apPaáLsoaintrirfca:41,2323  
manarem 	 cal. . 

Autenticast, 
o . 	p;ra,k/ 1. S2 s1aF.d 0S4 ert1 

es0.-e00 ..002100e2 ws...20 fiam 00 006".S... 
Coal. Autenticação' 70952905100916130674-3:Datat2-645/DDIE109  

- 	- 

/- 	Selo 13191,21 d Ftscaltat6t0 Taro 	ctqYU%IE4øv  
V01011001  

eomirs .0  00s es 	enn-httCr . . 

Empresa: C0OFEME111200PERMVA DE TRABALHO Oh SAUDE 
CNP), 	19321.934/320148 
Peido: 	D1/2112017 31/12/2D17 
Iro:. Junta Cwnernal: 29400040349 Data: 26111/2013 

DIÁRIO 

kilatárica DéJtfte Crédito 

TaanSFORTE 
MORRE. TRANSE 	4cER.RAtnerr000 

L5211.217,31 :1.415.353,07 
1.000.00 

StERCICIO 
VALOR REF. TRMSF. ENC1scaNa3NTO OC 132.20 

VALOR a22.2aans3. ~raro DO 172.60 

0100C10 
VALOR REF. TRANS.. 0000/10100 00 42244.35 

~CICIO 250.11.2.0 VALOR FLEF. TRANSE FirRUMENTO Da 
00ERCCE2 

TOTAL CO DIA 16.122.287.31 16.70.227.31 

TOTAL DO 14É5 /S393,24139 26.593.263,39 



IPI cc. I'D° 	  

1ns. 9 

Folha" 
Número IMO: 

o 

o 

CARTÓO AZEVÉDO SASTOS  r°9510-s=r05,V'sl'esrrtu4s  
" 
  Autenfica çaõl:ng itã 

aad.P.alu.traE 1.7. • T 00 .nomFoonsavonD AP-  
61A{AUG•113n.1,20C, akr4. • p.4.111~.int~~d 	. 

600,1009.,....rescald ea.TI[intSr<el. om0.0.0,~ oDm 	- 
Odd. Autenticação: 70952905150914130674-4 Data; 29/65/2018 092591  

' 
5010  ODIDI  " FLWE'Vnçaa TIPP IOnta1~ff4'n0-5P  

I "I'be,„„,‘"1:"D"RomBoopODMosaoloakii000SEB01002* 
wo pias: Dourelom) GOOPORATIVA-01 TRABALHO DA SAMBE 
Min 	19.322.939011541-713 
1nsC. luMa COmedet 24100000349 Data:26111,2013 
Balanço encerrado rn: 33112/201/ 

BALANÇO PATRIMONIAL 

CIaSerMlo 21317 2016 

31011,92:1  Itntr ., 5 
ATIVO 7.057.193,520 1212.689690 

Alio° cucu LAN?' 2914.519,050 B52117166o 
eiTOLOT&El 3395724in 346.566,00 

BANCOS CONTA movineoro 65.046610 92362000 
APLICAÇOBS FINANcEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 270.52.5.000 254.204,090 

ausoiTes 1.347.507,1210 417.100530 
CINTAS A RECEBER 1.34.75071105 413.144,530 

Carrilas CRSZTOS 72.7ASRIno as.3150,840 
TRDEWTOS A ~MAR/ 0.0NPEIMAR 327.9511.830 0.9.3502.40 

ATIVO NAD-ORCOLANTE 40-65547D 366.153.5,03o 
ouTROS CRÉDITOS 0.10 345.915.420 

rospESAS PAGAS AMIDIPADes 0,00 305.925630 
iNvErainENTOS 100,000 Doo 

otrnma PARnançõEs SDCMTM/Dis momo 0,00 
I40BILIZO00 44.455470 20.692600 

'NOBILITADO 51.830,010 7.1-459,0Do 
(-) DEpacCIAÇ à Es, mem E EXItteS. Acil NUL 7274,80c 766,56C 

PASSIVO 2.059-193.12C 2-210.015,090 
PASSIVO CLACOLANTE 915-4.94,250 B601.165,29 C 

FoRNECEDOMIS suga 190 a4.6313,o0c 
502so,19c 44.63 DaLD 

01~56 TamirMizzAs 1.26.711.,310 7S6SB,S00 
~anos E CON1IMU4õ 6 A RECOLHER 12S-72$33c MIAS/050C 

cia~ts TRÁttauun E parwirelaitnA 73.32-7,n0 704.070,790 
00FOOKOM Com o passam lo. ns.nc  .1,00 
OBRIGACOES 03/ 4 a coOPOWNIs 504.680,65c 6740414/10 
OBRIGACEMS socuus 1.07.557,020 ninas' 
PROViSdla MOBECLoos 20394,760 S.82 1,11O 

rArantexao LIQUIDO L14.3.19713/0 350.524,200 
CAPITAL SOCIAL Eff0.706,4fic 315.000,000 

ounTAt 51111500.1T0 5/57.756,450 315.00,0A00 
REZAVAS 42.845,47c sazooic 

RESERVAS DE SOBRAS 42805670 5320,130 
SOBRAS OU PERDAS 112-59544C 30.195,570 

ScoRAS ou Foum.5 A DiSposIÇÂO DRAW) 212.59564C 30.195,570 

SANTOS ALMEIDA TORTOREL1 	 raGE ERLON SILVA J OM 
PRES/Dont 	 Reg. nO CRC - BA soc No. 01 
CFR 015.596.915-93 	 CPP: 093.963.605-00 

JORGE ERLON SEVA ROCHA 
CONTADOR 

CRCE3A ts51910.4 
CPF 453.8634054M 

irámat 5anta  



S'POSTOS COMMADMATOS 0~TIVOS 
MS COOPERADOS -13ELO CAMPO 
INSS COOPERADOS - PAIWS 
IAM LIE MOPERAMS • e0IIRAZLIA 
itas DE CCIOPEPXXSURAND! 
IW DE COOPEPAUSS - BELO COAM 

P,' V.E. COOPERADOS-PALMAS 
TASF CE COMMADOSAISAI101 

amima COn PESSOALUTOSCOOMMTNOS 
13".211Ánlo 
EMAS IMIAMMIESIC Daussionas e pamotc:OS 
FEROS  
FC7. 5 
GRRP 
IND.-MAÇÕES! A 	O 
OMS 

PIS S/ MUSS 
~OS E ORDENE= 
VALO TRMSPCATE 

e PATIVCErATOS COOPElb•TIVOE 
terMOUI00 POCrou~OrRifoalt 

AutauElS ao VIONLOS 
ALUGUEL OS %%Cevas 
Ik5550 RIA IM OZOMINICAÇÃO 
ASUSSORIA E °MATOU& onNumsnwriv• 
ASSSSOM E DavSuLTOPso CONTABIL 
c-Ase" actiorce 

Assam° Tema al IMO:MAM 
CERTIFICADO OISTEAL 

BUS sus E LUBPJFICAMES 

CORREIOS 
GSSeESA COM CARMO 

GAMEM 
O 

DSA 	ua cM07ÓTAc 

tato 

U 
Ga ntmcA 

,aaL»iFIrOs 

       

  

WORK: kZEVÉDIWIS 1'0,FItlanotra,%-szlackt."1",,, 
tiák 

	

	 Wia b.lat 	47, 
—3kilielliEáfaVniglia, I 

atizte. elmj.re  a'se vr Sia iel FeleY1.91Sanstewp 

da-urwm-waroamdb• 	ne
tI 	

:ná j:n• ""." 
C6d. Autenticação. 7045290511209141911674-5Datk29/05/201W09,2-5. 

seu odtaoie FLuataccia tpc iír7snarc -AGY50973-0STIA 
vau. Tua:actuo aS;t23.- 	' 

"Jatos-acto,  Octic,int'LitisePdlgitagl~ 
Apresa. 	e 	1) GUUPERATI VA PE 
P1 	19 322 934)0001-78 

Palacio 	01/012017 a 31M/2017 
Comedal, 2E400040349 Daca Z6/11/20 

  

    

     

     

  

LHO DA SAUDE rolha: 
Número o: 

 

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS EM 31/12/2017 

 

sacia 
cooperado 1 	C041~10 ratai  Na empecido 

  

  

INGRESSOS DE ATOS OMPERASIVOS 
REMESSOS DE AME COOPERATIVOS 

can:côa CE MOCSSIDS DE ATOS OCOFERATIVOS 

4.] 	SERVIÇOS - SMOCIADOS 
Sj PE MARCOS ASSOCIADOS 

!SOPESAIS LIQAUOS 

ASSA 04.01E 

IAM A) 
p8S.562.7M 

CISMAS) 

0.579.474,02 COO 

COO 

SCS SBOYMOSSOMS ECOPECATIVC6 
MA SM COMERSZIMAIIIIMAIS 
III-CASAA COOPERAISMILM 
REPASSE COOPERADOSAARAMIA04 
!MAUS  ~AA. POTIPAOSA 
REPASSE CCOPBSACOS~A UM 
fi..:PÁSSECOOPEPAZOS-gi O t,at4 lb CORn2 
atou  E coopatoOstmumr 
SERVIÇOS ASISIMANII/A13, SIOSPITAIS E CLINICAS 

(14.631.74497) 0,M 
ILSe7.182.M SM 

IMPASSACI COE 
Com ISSA41 Oco 
I744.75A15) OCO 

AMO NAOS) 
(usinam 

DAG 
arn 

12SE520032) OSIO 
0,47549427) MO 

1581 >SIM OCO 

C itaale) ta 
(61.10155/ 0.00 

(.104.95) 
(29463372 

MO 
a00 

1549132) 040 
(10.9864SI 0.00 
:tatuo MO 
12130•641 0.00 

(154.445.22,1 OCO 
%MAU/ 
nafta OCO 

OC 107.10: 0.00 
asna) imo 

0.120 
aaa 

(2.6,8e90) 
(3E.777.34) 
{2420.001 0.0:: 
(1.025,09) OCO 

1111.6108) OCO 
IMAIMI AM 

(LOW.697.00 
06.765,20 Ota 

(MAU 
(3,040) 0,00 

(42717.401 044 
I1200.00) 0.00 

(t743028) 
t4131436) 
55.15525) 
M03,110) 

0,00 
0,00 
c.00 
ato 

(Man 0.00  
014.516:58.1 OCO 

C2at.951 
aZa5,93) 

0.00 
ate 

(6.M.75) 
(120M0) 

OCO 
aro 

(9.939.961 
nt411 

GAD 
oca 

/9.15tert 
ar: ottos 

OCO 
PO rr 

(LEICOSCI 0±00 
(l29.05) 0.00 

2332,62) 
025001. oca 



DISPII.1010SAc....masra4ra ATOS COOPERATIVOS 

FRANQUIA CE IMMANAS COMOVES 
METES E CARREIO( 
!ierereelre 

iPUT VWF  REDE 

()Ct.  ~5 E UTE/4511105 

o 
(01111a DE QUIMOS 

UTEPÇÃO E le'ARDS 
DMIS 05 USO E CONSUMO 

PE 0~0010 
E LIMPEZA 

co! 

pA&AiS 	 (61/SM 

pEDG1O 	 (3/30D) 

PROPACSNaT E MAICIDADE 	 1150/00) 

FLPMACA DE tranco 	 ¡Lk.250.21) 

MUROS DOS OWPW025 	 MS0504) 

MEMS musrADos POR MER(MLROS 	 (581/1.66) 

DE COMMININIO 	 (115809) 

MOICIDS 	 (40.03) 
2750,54) 

(318-(5.10) 

Safa 	 amai 

empenes 	NãO C000111162  1 	Cooperado 	110 GLOPÉCI00  

	

(l259E97" 	 ND) 

ofaete0w 

(190.32) 
(3500 

(00/50) 
(4.10000) 

(56100) 
(1.00.00) 

06205.99) 
03150.00) 
(160201) 

(310 IMMO 
1151M09) 

(6151.101 
()ISM) 
in.55) 
7OaOO) 
c3sue 

ria 
Cpc 
0.00 
000 
G.410 
0.00 
0.00 

0,10 
0.00 
0.00 
0.0 
0.00 
IMO 
0610 
0.00 
QCO 

0,00 
0,00 
AOC 
0.00 
000 
0,00 
0.00 
004 

CREPEOA 
00440 

O 4,5

F,n

1 
,LICJ3 

STLAA 

EPS° 

PRECOCE° OS AO 
DeeeRratiaa O corovratons ÉPER-  COS 

oisayeceeÃo ree IMPRESSORAS 
coReançÃo Dl Mitivinag, EQUIP. E FERItenwraS 
GEROCACÃO DE NÕJmsE tmessruos 

(mERECIACM1 05 E°1111"3K 
DPREaeCte.0 Dna ao 

9100151.05 0011005 
UPOS 

DIMESDICS ENANCEIROS 
ESPEMS 6ANCARTAS 

oeseaseS com Mie 
JU0S e muellaSpe. esORA 

03(11,011014100 

ÇARSAZEVÉDO BASTOS "rel""an°Cr(LCAS P15504.5"11M4F5  
cria-nr4252-pmr.s.  

Autenticaçaeat9P -: n 	r.  r.„ „2.LAkeriseaeseiiil aqui. Emmi romommem wmm Imm1"601600,1 
Oco,mcamerelo drearane. neslwel.0~4 

' ALitent0-0010) 709Si90518091013067463 -,va-~05011  

Selo oroit de resealiação 
Vaict ToialataX0a91391,... 

'WEEr c''''''E011fira 05 (lagos cia erat:erlOeffitle,_ 

Empena: COOFEMED COOPERATIVA DE TRMIALKO DASAUDE 
19.322.934/0001-78 

Pen'oPo- 	01/01/2017 a 302/2017 
Tesa lente Caeranaaa 294=40349 Cata: 26(11;2013 

?to,: 
Eis 

Folha 
	 0267;  

Ni.rnero 1.vro 
	nnod 

DEMONSTPACE0 DE SOBRAS CM PERDAS EM 31/11/ 2017 

(217003I) 	 00e 

( L645.521 000 
05500) 0.00 

0.10 (65040) 
(M1331 - 0.00 

(2.1328/ 000 

(1031(12, OF0 

(410100) IMO 
(060121 000 

11230663 000 

(5.49406) Má 

0.187.00) 000 
010 

(430031 000 

(6.60123) oaa 

(24,10 OPM 

004110 000 

(3^16) 000 

139.96) 0,00. 
{3V,45) aoo 

Cl9M-361 OPC 

csoi.em ORD 

199.96) DM, 

15.024.36 000 

mas ae0 

16Atz.01 FA 

(31477, 74 

t3.597.ut 000 

y...653,10) 00(1  
0%127.325 0.00 

nlaeerallOSTFUSUTAIUGS.ATOS CaajEfee IE 
WNS51101 WORM OS eoinckr nsizA 	 (00.001 	 0,00 

COMEM° norma CE 50100.0 MEM 	 (P2.60) 	 004 

IMMMUMPFGICUM DE MEM MCFQ 	 ane.es) 	 000.  

014,SJID sterSRNIAL DE MOMO:LHA 	 (2.40•3i) 	 0,1:0 

COMEM° MOEM/ DE FISIOTEPAPIA E FERMIA WJP 	 1694031 

mNsamo worw. DE manam vEistonzmun 	 (09001 	 0.00 

caesamo REGIONAL DE rassoccream 	 02400) 	 0.00 

DE t(LrrialaciatteS 	 (l.3e7.62) 	 aipo 
006SELE0 anchuu 
COMEM° REGIOXM 0€ opogroLoGa DA MOIA 
CMMuED REGIONMU MICCSOGU 
conmusurcao coofeurensm 
comi-vacado SINDICAL 



CARTORIO AZEVEDO BAS OS s'accu 022439010usisusuPu30433-cu 

—ATitenficayao 

C o d. Autenticação. 70952905180914130674-7,0alaS29105.2018-  09.253 

SEU DrutatEle Fiscalização lipo32.397.31 AGYWRI-47 D. 

enfim os dados ema/má-7~ 

m 	
19322 934/0001-79 	

O Cl 	UDE ineur COCIFEF420 13313 	TIVu 1  

01/01/2017 a 31/12/2017 
Insc. Junta Comutai: 29400040349 Data' 26111/2013 

;Fls. 	-:;> 1 

Nürriere ihtra 

DEMONSTRAÇÃO DESCERAS OU PERDAS EM 31/1212017 

 

Saldo 
rsee ecapermu I 

Tetal 

 

  

 

coroando 	co! cooperadv 

  

   

090 

    

     

our9.051~425 
7kV} ismsunvmaiRATAIA 
TA Es9U4IS:9931W9Unu 
rxA Easusgsnwriv9-uarmscui. 

/1-AMINISTRAI1Ver5.011-na LUZIA 
ADMINESMITVA-g0 FELIX DO [ORME 
ADMINISTRAlIVA-URANDI 

250.332.29 0,00 

£423,00 
53005.00 
1.950,00 
639C000 
9490,01) 

ISTA00 ar&ACONAL 

DD 0301 OU- 

S0BMSPE lit195 REsturxric Do wifetto 

t.X3-ritel Otto-titia  "t04ÉcesErus'  

3APTILE ssurros ALMEIDA TORTUREI] 
EIDENTE 

CR 025.596.91593  

250.112.211 	 0110 

301IGE MON 51 RDCOA 
o No. 016929 

CM: 493.853.605410 

JORGE ERLON SILVA ROCHA 
CONTADOR 

CRCIBADISEI9IO-4 
CPF 443.86160640 



Salde êt99912 16 
Cas9gSraal 
Seinta ~a 99940 
Saia ein11:921/011 

	

nSECeJ3, 	155442 

Jt 
141.54439 

	

nrr 	 z U39910 
6 569,65 	' ima 	82.59544 

549.9>9.95 

ttr-uldo_-to-kr-uji- 
ALI4EIDA TCOLTORZLI 

025 91 

CARTÕRIO AZEVEDO BASTOS "oncroonica0t^"A" 	auuR. 
J,'"sewttAa 

IA?

°"7t.4;-,ctt V ,.e..LEM.£,  
-• S ---199.9Veva.29asx8121PRceitr9119:15,914] rd.. 69999 

erfinvess nvapag ao wesece•raç açalwas 9~9 
9,99r9pah 	 e9 O 'Cama e x-a.r, 99.9 

1 Cad. AIO, ntiraçãO; nosnosteognins74-8;_oata::291osraia om2s 
siowm]s 	Iaa ç  npa Normal C-ÃGY50970-Y7X0

Valor Total do tçIo;-RS 4.2 
 

C''''4•MoWI Os dadas do aio 	ntsprfisekdignattlphlughr _ 

    

„ 

 

Empraza: COOM4EC3 COOPERATIVA 13E1RWILF43 DA SátUDE 
19221.934j04201-78 

Pf.,:cds.: 	MOI/201J - 21/12401J 
Carretial; 29410010349 Dem: 26/11,2013 

temonsrando DAs mut 	o° PATRPONID LiOulno 

amimas DCLUOD35 

Tini 

OJIT 
RIEMIZADO 

Aunalv,120 

u% 
Sara* 

aspasipe da 
AGO 

k 
9DRW FRLO9 avA 
Reg. ng' CRC I& sob o Na. 016619 
099: 493.151605-00 

JORGÉERLON SILVA ROCHA 
CONTADOR 

CRCIBA 01651910-4 
CM 491,863.60540  

9992: 
NUME." tvii> 



            

 CARTÓRIO 27_EVÉDO  BAS,g3Ã  ninnfallWel‘ti"SPESSOAS"W124,.  

—AiTtenticaçao utgetal, 
e.ai 52u.wa.a Etsvxnalin abs.» 

auL21137z1:1423 ...No a prtvimaçarsbk.~xL.,  Eea 
et.f..07 !c.a st ewek Doem. 

CotAutenticação: /0952903120914130674-9 sOates729105/2018 139.  

7 	Sels aval de Rsc2hnço fipo Normal C Aprá84•10 
Vaiai- Total cla Afo:.S. 5 4.23 	..- 

c'''''"donnra os dadas de ata enirlaiiijael9d101.1j0J,J1 

        

         

     

fti” 
H ...s. 

   

       

       

Faia: 
ennsmero 

  

 

Empresa: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUIM 
CIP.7 	19222.93M01391-78 
Perkdo: 	01231,2017 31/142017 	1152 Meu C manual 29400390399 Data: 26/11)2015 

  

DEMONSTRAÇÃO DOS ALUNOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 

31 DE DEZEMBRO DE 2317 

ATP/IDAOES OPERACIONAIS 
Valores Recados de acenas 	, 

VèlortS :DOM a fornecedores 

VarnneS es9os a empregados 
Unem Mos Atos Cceperateos 
Valores Pegas ORARAM:G ArnMesbanvos 
Valores ftecedUnn Ingressos. Finam-Jatos 

Valores negas 0,522114Si Amanmires 

CAIXA GERADO PaAsoTeuçõEs 
IbuMS pago; 

FLUXO DE CAIXA ANTES DE nuns EtTAAORDINARIDS 

CAIXA 1.29VIDO PROVENIENTE DAS AllVIDADES OPERACIONAIS 

ATIVIDADES CE INVESTIMENTO 
Compras de n05211220 

AeuRNAO de ~Optes 
CAIXA LIQUIDO USADO NAS AITAIOADES DE INVE911MENTOS 

ATIVIDADEs DE F/MARCSAMENTO 

Intemaltzação de capital 
CANA LÍQUIDO GERADO PS.A2 AlIVIDADES DE FINANCAMENTLIS 

Redução ra5DisPonalildS(1; 
DDPONIBILIDADS No Suo oc. PERÍODO 

DISPONIBILIDADES NO FINAI_ DO 72E10530 

15.221.939,32 
0.55.1.293.39) 

(135.922.53) 
(1 L336.029,60) 

(622.472,391 
15.911,01 

(3Z177,74) 
1214.781.3.2 

(1.716.725,ED) 

(501.943,52) 
(501.993,62) 

(25.235.09) 
20%90) 

(15_20225) 

520.755,20 
530335.29 

M.993.59) 
3a6.566.09 

339.572,51 

intaa 42sAii190. —5~-
7 >MIME SANTOS ALMEIDA IMPOREIS 

eausipavrE 
225.606.915-93 

 

JORGE lON SB-VA ROCHA 
Reg. no CAC EA sob o Na. 016519 

CD: 493.063.605-00 

JORGE ERLON SILVA ROCHA 
CONTADOR 

CRCIBA 01651944 
CPf 495.851605-00 



EL 	 

040 
16.420.06 

39.122.00 
59.544,1,6 

10Po% 

16641.74497 
26261.31. 

0,00 
0.00 

163350.77 
14.091061.0 

2.51075.01 
9.553.0. 

30.6.693.75 
OAO 

42a1.7,71 

01.07.74 
asnno 
7320,10 

Loo 
0,00 

150.111,28 
0.00 

tos% 
0,00% 

400 -] 
1000/ 

Loow.1 
0.00% 

0.003/4  

C &PTCl A le4parl%Slcáà '' °JUTA° Matssarjfitima0 9.0  
:Dama -.............k. .._awas 

''' • '*..--- idlite DtICOÇO0 LlitC: ',„ --j .-

De.werR¢.~9. r.r• i.  FCV r.' e 52“ “ I MOsrer&SIVISA4•Marel: ,Y.  

dALl.. I a.4- 01CntaIng•ValLEt ;2 e Prel,C,  linarfi.J4t,"~11... ,,, 

05 6~12.0.~ r~dâmbe a-,  O a.. ériads.0212rejjCi•  -.. 

. C80. AutenticaOà: 70952905180914130674-10;Sibr.:29/05120,1  

I 	
Selo NUM ee nsealraçá o lipo.Nonii.ifq"., 

d. 	
Valor Ten:LtdC1*.a.C.23 	',"." 

LVlb 	'stonfira os daclesx,lo ,t9e,m5itir: 

I Empresa: COOFEMED COOPERAIIVA DETRABALHO DA SAUOE 

CNP): 	19222 934/C001-7E 

Perio00 	01(0112017 -31/12/2017 	!esc. Junta Comerdal: 29400D40349 Data: 26/1112013 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS RERCZCZOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

PICEITAS 
h/Ws= de M*9 CooperaUrce 
Plerbrao 0.40a deackwenturbfases 
geuelarldat n10-operackinals 

/SUMOS •DWAR1005 DF TERCEIRoS 

Materiais anin/Lias 
Ovt000 iam ff de vredutes e se-aças venddes 
[nen/. rervsce• de testei/ ,outras desp0ra0 aperacienars 

perda na maltes* de Ores 

RETINCUS 
ver~, aniertianSo ti:nossa. 

ADICIONAno liquiDo flOQUnDOPEtA £tffIOAO 

VAL0RA/60/W RECIIIMO o.TwIsFERSICLA 

Reato*, 
 elo apOlvaleacla patirvental • ~andes art~ente avaliado ao 

02 

Re03120 ~negra,  
Outras Znaresat ~mau 

13.1 

02 

/a INFO' 

ADICON$OOflTt • 
Ol./410UTCAO bo v02.0•02100/00  

7.1 	Empregados Sallaias e cavamos 

ROMS! a Coopras 

HonaçSties da direinla 
PasticIpacia dos imitam:30es nos lona 
Planas 0e acasentadorla e pana° 

1715 	 salkin• e Suamos 

/buba, 
Fideralt 
E2dLr23% 

Itmichub 
gen= Incentivos natais 

!WS/ 
30/05 
oknuelz 

jures stecaPtel ~do elvidentbs 
Rendimento 011:106:105 

Sobra 00 Veda deriacklo 

valor Ootad 

2:113i;i11C-412715"Lj:w-ESOrrOS *MUDA TOgreat 	
-teirr2431r 

p0EsIDEME 

CP,: r4"5.3  

72.2 

10/0tl 511.0 
g/ no C•C eA b No. 0166.0 

af 403.11606054/ 

JORGE ERLON SILVA ROCHA 
CONTADOR 

CRCf0A 015519/04 
CPF 493.43.605M 
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Engesa 	C002124131020PiPATIVA DE 2RMIALHO DA SAUDE 	
20912. 	0272 

CNP): 	19 322 924/0110179 	
Nulwo iMo 	0005 

Lisc Juno COrnen522 29452040349 0552: 25/11/2013 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017  

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

• 
NOTA 01 — CONTEXTO OPERACIONAL 

A COOFEMED — Cooperativa de Trabalho da Saúde, com nome de fantasia COOFEMED, sociedade 
Cooperativa, sem fins lucrativos, constituída em lede Setembro de 2013. em conformidade com a Lei n°5.674 
de lede Setembro de 1971, atualizada pela Lei 12.690/12, á regida par Estatuto, pelos valores e principoS dc 

Cooperativismo. com 
 sede e administração no município de Vitória da Conquista, no Estado da Batia. à Praça 

Presidente Tancredo Neves, n° se, Edifício Conquista Center. 1° andar. sala 103, Centro. 

NOTA 02 — PRINCIPAIS ATIVIDADES E OBJETIVO 

Tem por objetive social: Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 

complementares; Atividade médica ambuletarial restrita a consultas; Atividade odentokbeica; Serviços de 
vacinação e imunização humana: Atividades de atenção amtrulatorial; Atividades de enfermagem; Atividades de 
profissionais ida nutrição; Atividades de psicologia e psicanálise; Atividades de apoio a gestão de saúde: 
Atividades de fisioterapia; Atividade de profissionais da área da saúde; Serviços de assistência social sem 
alojamento; Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a 

urgências; Atividades de atenção ti saúde humane 

NOTA 03— 
ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

AS Demonstrações Contábeis foram elaboradas com baça nas Práticas Centábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis ás empresas de pequeno e médio porte (NBC TO 1.000), considerados ainda os aspectos 
específicos da Lei 5.76471 que rege o sistema cooperativo e as NBC T 10.0 do Conselho Federal de 

Contabilidade especifica para as sociedades cooperativas. 

Trata-Se de Demonstrações Contábeis individuais e encontram-se apresentadas on moeda corrente 

nacional — denominada de Real, sendo também a moeda funcional. 

NOTA 04— PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

04.01 — REGIMEDE ESCRITURAÇÃO 

Foi adotado o regime de competência para o registo das mutações patrimoniais ocorridas no 
exercício. A aplicação desse regime implica no reconhecimento dos ingressos e dispêndios e das receita. 
custos e despesas 'quando ganhas ou Incorridas, independentemente de seu eletivo recebimento ou 

pagamento. 

0402— RECONHECIMENTO DASRECEITAS 

Todos serviços praticados pela Cooperativa são reconhecidos no momento da emissão da notafiscal 

por sag-dezena/1
i os requisitas exigidos na Seção 23 da NBC TO 1000 aprovada pele RBSOIUÇãO 1255/09 do 

Conselho Federal de Contabilidade. 

04.03 — DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO 

A depreciação do-
infobllizado lel calculada pelo método linear sobre o valor contábil Ativo Imobilizado, 

cora base nas taxas admitidas pela Receita Federal do Brasil. não sendo consideradas estimativas de vida útil e 
valor residual recuperável. conforme determina a Seção 1702 NEC TO IODO aprovada nela resolução 1255/09 

do CFC. Os encargos de depreciação registrados no exercido de 2017 somaram um montante de AS 6.603,26 

(Seis Mil, Seiscentos e Oito Reais e Vinte e OS Centavos). 
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04.04- MÉTODO DE AVALIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 

Os investimentos da Cooperativa existem basicamente junto ao 810005, sendo que seu saldo 
permanece reconhecido pelo custo histórico acrescido os resultados capaslizades conforme informações da 
investida. 

NOTA 05— DETALEIAMENTO DE SALDOS 

05.01 — CONTAS A RECEBER 

CLIENTES 2017 2016 

MUNICIPIO DE lUIU 165 707 65 0,00 

MUNICIPIO DE CATURAMA 	I 174.372 57 000 

MIiNICIPIO DESELO.CAMPO 	1  119.033 27 258.572,27 

MUNICIPIO DE PALMAS DE 
MONTE ALTO 

158.572,26 155.572,26 

MUNICIPIO DE PARAMIRIM 7.445.94 0.00 

MUNICIPIO DE SANTA LUZIA 167.222,85 0.00 

MUNICIPIO DE SÃO FELIX 127.147 96 0,00 

MUNICIPIO DE URANDI 221,170,00 0,00 

MUNICIPIO DE IBIRATAIA 34.602,91 0,00 

MUNICIPIO DE POTIRAGUA 172.231,70 0.00 

05.02 — IMPOSTOS A RECUPERAR 

CONTAS 2017 2016 

INSS A COMPENSAR  5.532,70 0,00 

IFIRF A RECUPERAR  321.727,54 88.360,34 

IRRF A RECUPERAR 
5/APLICAÇÃO 

1E83,29 0,00 

05.03 — INVESTIMENTOS 

2017 2016 
EMPRESAS 

CAPITALSICOOB 200,00 0,00 

05.04 — IMOBILIZADO E INTAGIVEL 

CONTAS 

AR 
CONDICIONADO 

SALDOS EM 
DEZ/2016 

AQUISIÇÕES 

2.471.75 

DEPRECIAÇAO 

241,21 

SALIJub civi 
DEZI2017 

2230.54 

200.32 1 
24200 0,00 41.68 

1 BEBEDOURO 
199,90 MOO 91.46 108,44 

' 1.900,09 IMPRESSORA 
2.510,00 cwa 60991 

NOTEBOOK 
LED TV 999.00 i 	 0,00 203,58 795 32 

2.315 55 
E EQUI MAQUINAS 

2.745,00 429,45 
17.783.37 

MOVEIS 	E 
UTENSÍLIOS  

10.553,26 9.270,00 2.319,89 

COMPUTADORES 
E PERIFÉRICOS 

6.675,00 152354,10 3.437.56 19,121.54 

NOTA 06 — OUTRAS INFORMAÇÕES 

06.01 — NATUREZA E FINALIDADE DAS RESERVAS 
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RESERVA LEGAL 

A Reserva Legal indivisível entre os cooperados, sendo constituída com o mínima de 10% das 
Sobras IMUidas do exercido, atem de eventuais destinações a critério da AGO e destina-se para cobertura de 
perdas com associados ou terceiros. O Saldo remanescente no encerramento do exercido ê de RS 26.563,05 
(Vinte solto Mil, Quinhentos e Sessenta e Trás Reais e Sessenta e Cinco Centavos). 

RESERVA DE ASSISTÉNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL . RATES 

Este Fundo também é indivisível entre os cooperados, sendo constituída com o mínimo de 5% das 

sobres liquidas de cada -
exercido e destina-Se para cobertura de gastos com assistência técnica, educacional e 

Sedai aos cooperados, seuctamiliares e aos próprios empregados da Cooperativa. O saldo remanescente na 
encerramento doefercicio é de R$ 14281,82 (Quatorze Mil, Duzentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Dois 

Centavos). 

NOTA 07- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

07.01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 

Derncresjels co~ 
que apresenta todos os Pene de receita e despesa reconhecidos no perlado, excluindo os 

rtresst Rxes ~dardos abrargentee. 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Demonstração que anémofla. a relação de ativos. passivas e patrimônio liquido de urna entidade em data 
emsscricammendendo que Ativos são rácursos controlados pela entidade como resuttadO de eventos passados do qual se 
aspeam benefícios económicos futuros para a entidade. passivomomo Obrigação presente da entidade, derivada de 
&antas já acorridos, cuja liquidação se espera resulte em salda de recursos capazes de gerar beneficias econômicos e 

oÕnlO liquido como avaliar residual dos avos da entidade após a dedução Pelados os seus passivos 

.0j1J- DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 

Demonstaçáo contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um penado. 

.1:14. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

Demonstração que oferece inferi-afições sobre as 
alterações em caba e equivalentes de caixa da entidade por 

. mostrando Mu/rações se Somente durante o perlado ornefividades operacionais, de investimento e de 

137.05. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

Derr10118fraÇãO que evidencia de tora sinttitiat-os valores corieSpOpentes à formação da riqueza gerada pela 

uflpcesa vir, determinado penado e sua respectiva distribuição. 

*Mara Conquista (Be), ai de Dezembro de 2011. 

Sb"  
LLE SANTOS ALMEIDA TORTORELI 	

JORGE ERLOI4 A ROCHA 

PRESIDENTE 	
CPF. 493.853.60 -00 

CPP 025.696.91493 	
REG. NO CRC BA 140  01851810-4  

  JORGE çet: • 10.VA ROCHA 

c1-4 
CPF 4m.fam.f.W5-00 
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EITIPIeSa: COOFEKED COOPERAIS DE WARM HO DA SAUDE 
CAPS.  19.322.9342001.79 

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 

VITORIA IJA CONQUISTA. 31;122017 

JORGE ERLON SILVAROO-IA 
ORO n.° 016619 
Endereço:AVENIDA LEONIDID OLIVEIRA ns ES 
VITORIA DA CONGUISTA. 5IA 

ECEREIO. CEo a' 46020240 

Prezados Senhores: 

Os:Saiamos ;ara os devidos fins, coiro OmMistrador e responsaval regai ad empresa COOFESED COOPERATIVA DETRABALHO 
DA SANDE. CNPJ 19.322.934/00014B, que as informações relativas ao periodo base 31/12;2017, lomecids a Ossos Se Orles 
para escrituração e elaboração dá demonstrações contábeis, obrigaçõss acessridas, apuração de Impostas e saiávaS eistetrirSOS 
exigidos palatiscalizaçao federal, estadeai. Municipal. trabalhista e providenciaria São fidedignas. 

Também declaramos- 

(al 	
que os controles fflt21105ad0040.9 peta nossa empresa são de tesponSabilidade da administração e estão seequarms es Coas 

atMdade e volume de transações; 

M) que não realizemos nenhum tipo de:operaçãopua possa ser considere:ia segai, frente à tegislação voo: 

O que todos o documentes que geramos e recebemos ae nossos Menecedores °MO revestidas 
de totatielcnesade. 

(0) que os estoques registrados em conta própria foram por nos odiados. contados e levantados fisicarnente e perimam a 

!cardada cla pettiodp encerado em 2017; 
IN que as informações regisbades nó sistema de gestão e canhOle Interno. denominado , são contratadas e validsCss 

documentação suporte adequada, sendo de nossa loira responsabl5dade todo o conteúdo do banco de dados e 22C sv 

eletrônicos gerados. 

Além disse, declaramos que não temos conhecimento de quMsquer talos (Sortidos no Pelado base que POSSern elete' 

demonstrações cortai:sie ou geni as-
aletarn ela a data desta carta ou, abica. que possam alotar a Continuidade das operas-fás em 

em Vasa. 

Também confirmamos que não houve: 

(a) 	
fraude envolvendo adMinistração ou -empregados em cargos cie responsabilidade ou confiança: 

101 batida envoNando terceiros que poderiam ter aloiro Material nas dernonSaações contábeis, 

(c) 	
Violação ou posstiOs vielaçães de leis. normas ou regulamentos cujos eleitos deveriam 

ser considerados para eilogação nas 

demonstrargescontába ou 
mesmo dar °Miem ao registro de provisão para-contingencias insetos. 

Atenciosaments, 

	 ZLISIZOA 1:167*( duQ. 	 
AMILLE SANTOS ALMEIDATORTORELI 

PRESIDENTE 
CPF: 025.036.915.33 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional 
identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao 
exercida de atividade. contabil nesta data. de acordo com as suas prerrogativas profissionais. 
donforrne estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.° 9.295/45. 

Informamos que a presente certidão não quita nem Invalida quaisquer débitos ou infrap”  que. 
posteriormente. venham a ser apurados conta o titular deste registro, bem como não atesta a 
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA 

Culla° BA/2013100002660 
Nome JORGE ERLON SILVA ROCHA CPF:493.883£105-00 
CRCRIF n BA-011619N) Categotio CONTADOR 
Validada; 01J25.2010 
flaifidule: LIVRO DIÁRIO 

LIvra:DIÁRIO 
N. OS / Exesciclo: 2017 

Confirme a existência deste documento na pigine WINW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de 
controle a seguir: 

CPF: 2193.863.605-GO Controle :5238.5552.6180.6494  

relian$.briscnpls/SOL dhpv0313Adlli0lin 



BAIRRO: CENTRO 

- VITORIA DA CONQUISTA 

REGISTRO NA JUNTA: 294 0004034-9 

INSCRIÇÃO NO CNPJ: 19.329934/000178 

Contêm esse livro 0277 folhas numeradas seguidamente do número 0001 a 0277 emitidas 
através de processamento eletrónico de dados e serviu de Livro Diário número 06 da 
empresa abaixo descrita no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. 

NOME DA EMPRESA: COOFENIED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, N° B6 

COMPLEMENTO: EDIFICIO CONQUISTA CENTER, 2 PISO SALA 22 A E 328 

CEP: 45.000-525 

ESTADO: BAHIA 

DATA REGISTRO: 26/11/2013 

ÇARTORIO.AZEVÉDO GASTOS  l' Irmo D&REGInocrapAsPaseAnArumus 2 
..........--r• 	uut's .-=2.-14,  

----AtitenOicaçao ulgitai 
2  , 	4 L.,  Eg.i...1 . ,2"2.0,1”"ta• -..,,4“,,,..6.,,,,V.-.4.,?,.,...+5d 

1 	 pselarnmIvr.cv.sa  e vitt,xre, neu•ao more! e....de opile 	.' 

I Cdch Au1enticação: 70952905180914132674-16Ínitef.29/1952016 6925 
Seb Nital de Fismel2nOnliliatarkára?ÇàY50~-, . 	' 	vanur 'faial do',Vor 	axtr 
. 	. 	. 	. .......- .. 

Folha: 0277 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

LIVRO N° 06 

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradases fatias de número 
0001 a 0277 de acordo com a Instrução Normativa n°11 de 05/12/2013 baixada pelo diretor 
regional do registro do comercio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de 
processamento por computador no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. 

Vitória da Conquista, 31 de Dezembro de 2017 

"%AL b-,-„-ro. L.,LdCtJA 
MILLE SANTOS ALMEIDA TORTORELI 

RESIDENTE 
PF: 02E696.91593 

JORGE ERL N SILVA ROCHA 
REG. GRC - BA SOB N° 016619 
0'F:493263.605-00 

JORGE ERLON SILVA ROCHA 
CONTADOR 

GROSA 015515/0-4 
493.86351E00  

JUNTA CO 
ESTADO 

EM 1 

ERCIAL DO 
A BANIA 

, 2018 

ASS: 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
 

ESTADO DA PARAMA S. Lt) - É"-->., 
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 	

, 
 

FUNDADO EM 1888 	 . 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 	"-• 

JOÃO PESSOA 	 . -. 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jogo Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastas.notbr  
E-mail: cartorio@ezevedobastos.notbr  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel, Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digitar ou na 

referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos PS atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Gemi de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notariais e registrais. assim, cada Selo Digital de Fiscafização Extrajudicial contêm um código único (por exemplo: Selo 	A8C12.345- 

X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço hrtmficorregedoria.fipbjustr/selo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE 
TRABALHO DA SAUDE tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 13/06/2018 08:47:42 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de 
acordo como Art. 1°. 10" e seus §§ 1° 020  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digitai do 
titular do Cartõno Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autenticagazevedobastos.notbr • 
Para informações mais detalhadas deste ato, acesso o site dps://autdIgital.azevedobastos.notbr e informe o Código de Consulta desta 

Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 995398 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso afie até 29/05/2019 09:36:49 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 70952905180914130674-1 a 709529051130914130674-16  
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória Tio 2200/2001. Lei Federal n° 13.10512015, Lei 

Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ W 003/2014. 

O referido ê verdade, dou tê. 

CHAVE DIGITAL 

00035b1d734fd94f05712d69fe6bc1)5b13b9e183557964a00fira6066fbd5ae3e36d523761318ac9f9m76d81f8e8d70a7e185ce0ad0871907302f5354d7  

142o1df841:19547ed3813b8feec18b056518076  

P 
14•444~42 2:M2 
FremideMa ReMbra 

624 egmba 223 

Ma ao 

https://autdigitatazevedobastos.not.brthome/comprovante/70952905180914130674 	
1/1 



06101/2019 
Certidão de Regularidade Profissional 

 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA SABIA certifica 
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação 

regular. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 

NOME 	• JORGE ERLON SILVA ROCHA 

REGISTRO 	• BA-016619/0-4 
CATEGORIA 	• CONTADOR 
CPF 	• 493.863.605-00 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que 
posteriorrnente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Côdigo Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor ã respectiva ação penal. 

Emissão: SALVADOR, 08.01.2019 as 08:10:02. 
Válido até: 31.01.2019. 
Código de Controle: 270752. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA. 

https:fiserviais.creba.org.briscriptsisql consultavO3BAillfilogin 

Vi 



Coonfe 
COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 	

FisW: 

COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 13/  

CNP!: 19.322.934/0001-78 

PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Ne 86 

EDIF. CONQ. CENTER, 22  PISO, SALA 32 A E 3213 

BAIRRO: CENTRO CEP: 45.000-525 

VITÓRIA DA CONQUISTA — BANIA 

Resultado Apurado no Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2017. 

116 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL> 1,00 

AC = ATIVO CIRCULANTE 
-------------

PC = PASSIVO CIRCULANTE 

ATIVO CIRCULANTE 	R$ 2.014.538,45 

116: 	 116 = R$ 2,20 

PASSIVO CIRCULANTE: R$ 915.996,25 

ILC- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE> 1,00 

11C = ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

ATIVO CIRCULANTE: R5 2.014.538,45 

ILC: 	 ILC = R$ 2,20 

PASSIVO CIRCULANTE: R$ 915S96,25 

IEG - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL <0,50 

IEG = PC + ELP 

AT 

COOfemed - Cooperativa de Trabalho da Saúde 
Pç. Presidente Tancredo Neves, NI 86, Edif. Conquista Center. Segundo piso, sala 32 A e 12 B 

Centro, Vitória da Conquista - BA, CEP: 45.000-525. 
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PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO: R$ 915.996,25 

IEG =  	
IEG = 0,44 

ATIVO TOTAL: 	 R$ 2.059.193,62 

156 — ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL> 1,00 

ATIVO TOTAL: 
	 R$ 2.059.193,62 

ISG = 2,25 

PASSIVI CIRCULANTE +EXIGIVEL A LONGO PRAZO : R$ 915.996,25 

Selo deAutnnlicWade 

tiotorlal ou de Rnistr0-

1265.ABBESZ52-4  

Is 

da Conquista Bahia, 31 de Dezembro de 20/7. 

Vin.,' IN Exgrires tHari  Sast, 
E  

JAMILLE SANTOS ALMEIDA TORTORELI 

CPF: 025.696.915-3 

PRESIDENTE 

JORGE ERLON SILVA ROCHA 
CPF 493.863.605-00 
CRC/BA 016619/04 

ORGE ERLON SILVA ROCHA 
CONTADOR 

CRC/BA 01661910-4 
CPF 493.663.605-00 - r  TARELIONATO .I3E NOTAS PAES 

t 
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Coofemed — Cooperativa de Trabalho da Saúde 

Pç. Presidente Tancredo Neves, N°  86, Edit. Conquista Center, Segundo piso, sala 32 A e 32 E 

Centro, Vitória da Conquista - BA, CEP: 45.000-525. 
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25/04/2018 	 https://audigitatazevedobastos.nolbrlhome/comprovante/70952404181500460526  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	 I 
ESTADO DA PARARA 	 Fic"t 1-,  --, /!: , - , N^  lie --  CARTÕRIO AZEVEDO BASTOS 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
FUNDADO EM 1888 

JOÃO PESSOA 
 

Av. EpitáciO Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 32445404 / Fax: (83)3244-5484  

Mtp://www.azevedobastos.notbr 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Valber Azevgdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privalive de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei. et.. 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo Identificado Individualmente em cada Código 
de Autenticação Digital' OU na 

referida sequéncla. foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado de Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notodals e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização ExtrajudIcial contem um código único (por exemplo: 

Selo Digital: ABC12345-

X1X2) e 
dessa forma cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 

através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Parsiba, endereço http://corregedoda.fipbJus.bilselo-digitag  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE 
TRABALHO DA SAUDE tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 

apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/0412018 13:37:30 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de 

acordo como Art. 1°. 100  e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001. corno também. o documento eletrõniCic autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autenfica(Gazevedobastos.notior 

Para Informações mais detalhadas deste ato, acesse o &te nt psJlautdignal.azevedobaslos.not. br  e informe o Código de Consulta desta 

DEC18/1900. 

Código de Consulta desta Declaração: 967963 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso sue até 24/04/2019 16:17:57 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 70952404181500460526-1  a 70952404181500460526-2  
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.035/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/20

15  Lei 

Estadual ró 8.721/2008, Lei Estadual n°10,132)2015 e Provimento CGJ R 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 
CHAVE DIGITAL 

https://autdigitatazevedobastos.notbr/homeicomproventef70952404181500450526  
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LIALIFICA 
TÉCNICA 

Coolemed - Cooperativa de Trabalho da Saúde 

?e. Pseeideake Tancredo ¡leves. 19° abe Edif. Conquista Center. segundo piso. tala 52 e 52 B. Centro, Yhasice 

nonamistn - 82. CEP: 25.000525. 
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Comarca de Vitória da Conquista - BA 
TABBIONATO DE NOTAS - PAES 

RECONHECIMENTO DE /IRMA POR SEMELHANÇA 
Reconheço a(s) assinatura(s) irtdicada com 
a vr 	por SEMELHANÇA e dou a 

Cl Bei Edgard Junior Rocha Paes - Tabelião 
paul. Bruno Rocha Paes - Tabelião Submiona 
CISahrina Almeida Alves 	vent 	. 
prosei:cid 	C p4no screvente. 

Orle 

(41 

Savyo Eman~~ o• Carvalho de Carvalho , 
toofemed Cooperativa 
Responsável Técnico 
CRA - BA N° 26173 

Prefeitura Muiveiç ai de Palmas 
CNP]: 13.982.590/0001-47 

Praça da Bandeira — Centro — CEP: 46460-000 —Tel: (77) 3562-2114 

Palmas de Monte Alto — Bahia 
	 lia Wall 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos pára os devidos fins, que a empresa COOFEMED COOPERATIVA 
'DE SAUDEI  inscrita no CNPJ n° 19.322.934/0001-78, com sede na Rua João Miguel 
Lourenço, 440, Bairro Alto Maron Centro — CEP: 45.0006-080 —.Vinária da Conquista 
— BA participou e foi vencedora da Licitação desta prefeitura, na modalidade Pregão 
Presencial N° 016/2015, com o objeto de PrestaçãO de Serviços de 
Complementação da Gestão dos Serviços de Saúde Hospitalar, Atenção Básica, 
Vigilância à Saúde, e SAMU no Município de Palmas de Monte Alto, cujos serviços 
forarh regulartnente prestados no.periodo de 06/02/2015 à 06102/2016, no valor cle 
R$ 2.349.596,64 (Dois milhões, trezentos e quarenta e.  nove mil, quinhentos e 
noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), sendo que o efetivo de pessoal 
empregado na execução dos serviços corresponde a 60% (sessenta por cinto), 
conforme estabelecido no Contrato n°045/2015. 

Pelo cumprimento de suas obrigações estabelecidas no Contrato celebrado com esta 
Prefeitura Municipal de Palmas de Monte Ato — Bahia, podemos firmar e atestar que a 
Empresa supracitada é idônea, capaz e de excelente conceito no ramo_ das 

atividades a que se propõe. 

Palmas de Monte Alto - BA, 98 	de 2016. 
4.0  

41, 
S&ø de Autentian09 

TI I 11~ Ca 	 1.• 

Ato Natasiei ou de Fininho 

1263.H86080024 
Tr.  ta Lle • a da un 	  

Rtdeletnesal orda wtIaro 

1263.fidafrono1s  

9 

1  
/ 

Fem do No eira Laranjeira 
Prefeit Municipal 

Palmas d Monte Alto - BA 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitéclo Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.notbr  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bei. )(alba( Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude de Lei. etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que. o documento em anexa identificado individualmente em cada 
Cddigo de Autenticação Digital' ou na 

refedda sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que. para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraiba, a Corregedoda Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014. determinando a inserção de um código em todos os 
atos notariais e registrais. assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo 

Digital: 48C12345-

X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraltin endereço http://corregedoda.tjob.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE 
TRABALHO DA SAUDE tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 

empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 

apresentado a este Cartório. 
Esta DECLARAÇÃO foi emitida aro 12/03/2018 12:18:19 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos. de 

acordo com o Art. 1°. 100  e seus §§ 1° e r da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digita; do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autentIca@azevedobastos.not.br  

Para Informações mais detalhadas deste ato, acesse o site ngpsillautdtgitaLazevedobastos.not.br 
 e informe o Código de Consulta deste 

Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 928132 

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site até 0610312019 15:36:09 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 70950603181132220903-1  a 70950603181132220903-2  
`Legislações Vigentes: Lei Federal ri° 8.935/94, Lei Federal n° 10.40E42002. Medida Provisória ri° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015. Lei 

Estadual n° 8.721120013, Lei Estadual n°  10.132)2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido á verdade, dou fé. 
CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd941657f2d69fer3bc05b3a50d7e62a3857fc1fee4fC
e78e0ffb2e86188f1819202193be799f163ba4e197e185CCOadOa719C730d5354d714 
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COA  

41/27‘40 

NÓS:In/Amos 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BATigFIV'  

Proc.N°  

rçl  

CERTIDÃO DE RCA N° 1671 / 2018 

Certifico que o atestado anexo refere-se ao RCA de n°  174/16, datado de 14/06/2016. 
resguardando-nos de qualquer ato que venha a ser apurado que desabone ou comprove a falsidade do 
referido atestado registrado neste Conselho em nome da empresa COOFEMED COOPERATIVA D2, 
TRABALHO DA SAÚDE, CNPJ 19.322.934/0001-78, situada na PRAÇA TANCREDO NEVES, 
5L32A E 328. CENTRO, VITORIA DA CONQUISTA/BA, cadastrada nesta Autarquia Federal sob o r-'-
PJ-03030, tendo como Responsável(is) Técnico(s) o(s) Adm. LÚCIO MARDEN ARCANJO RAMOS - 
CRA-BA N° 23670 . Salvador, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito 
(0711112018).11111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111110  

Adm. 
Chef 
CRA-BA 

a Silva Dias 
de Fiscalização e Registro 

VISTO: 

Adm. San 	me Áspera Portela 
Gerente Exe 
CRA-BA N° 1 504 

Esta Certidão é válida por 6 (seis) meses 
Válido até : 06/05/2019 

TANCREDO NEVES, 999- EDF. METROPOLITANO ALFA. SLS 402/601/602 - CAMINHO DAS ARVORES 
SALVADOR-BAHIA - CEP: 41820-021 - TEL {TN 3311-2583 - FAX (71) 3311-2573 
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REPÚBLICA FEDERA1WA DO BRASIL 	 :Fls, 
ESTADO DA PARAJBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitâclo Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404  / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedabaStOS.notbr  
E-mall: cadorio@azevedobastos.notbr 

/Ara; 

<V1  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de N2501=1105 e Obltos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de &afio que, o documento em anexo identificado individualmente em cada 
Código de Autenticação Digital' ou na 

referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança Jurldica de todos os atos oriundos CIOS respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 

atos notodais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiai:M.1230o Extrajudicial contêm um código único (por exemplo: 
Selo Digital: 4BC.12345-

X1X27 
e dessa forma cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 

através do sita do Tribunal de Justiça do Estado da Paralba, endereço httpdlcorregedodaljpb.jus.br/selo-digital/ 
 

A autenticação digital do documento faz prova de. que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE 
TRABALHO DA SAUDE tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 

apresentado a este Cartório. 
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/01/2019 14:09:29 (hora local) através do sistema de autenticação deitai do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo como Art. 1°, 1006 seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastas, poderá ser solicitado diretamente a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE ou ao 

Cartório pelo endereço de e-mail autentica@ezevedobastos.notbr  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o siten_
tt~ginatb° e informe o Código de Consulta desta 

Ded21300. 

Código de Consulta desta Declaração: 1142875 

A consulta desta Declaração estará disponível em nossa sito até 02101/2020 15:12:19 (hora local). 

'Código de utenticação Digital: 70950201191843080652-1  
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406(2002, Medida Provieerie n° 2200/200

1. Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
A  

Estadual n° 8.721/2008 Lei Estadual ré 10.13212013 e Provimento CGJ Ir 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 
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Prefeitura Municipal de Palmas de 1onte Alto Li  

CNN: 13.982.5901000147  

Praça da Bandeira. 31- Centre -  CEP. 45460-W0-  rel. (77.1 3652-21 

Paitnns de Mionc.fi Ato - Baniu 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

CONTRATO N° 045/2015. 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 036/2015 

PREGÃO PRESENCIAL N°016/2015 

Termo de Oontrato celebrado entre a Prefeitura do Municiai° de Palmas de Monte 

Alto e a Empresa COOFEMED - Cooperativa de Saude 
Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a-Prefeitura do Municiai° de Palmas de 
Monte Alto, pessoa juridica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob M' 
13 982.590/0001-47, com sede à Praça Da Bandeira. n

r)  30, cidade de Palmas de Monte 

A tc/BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr_ Fernando Nogueira Laranjeira. 
de ora em diante denominada CONTRATANTE. e a Empresa COOFEMED - 

Cooperafiva 

de 
Salde. inscrita no CNPJ sob n°19 322 934/0001-78. com 

 sede á Rua João Miguei 

Lourenço n°440, Bairro Alto Maron, CEP.  45.00005-089. na cidade de Vitoria da Conquista 

- 
Bania, neste ato representada pelo Sr Rafael de Souza 

Cardoso. portado' do CPF 

006.008.325-07 e RG 
0853471088. Expedida por SSP/BA, residente e domicillado(a) 

Rua 
Rio de Contas n° 11, Bairro ibirapuera, na cidade de Vitoria da Conquista - Bania de 

ora em diante denominada CONTRATADA, por torça do Pregão Presenciai 
r10  016/2015 e 

sua h 
omoiogação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como 

justos e acordados celebração do presente contrato, mediante clausulas e condes 

seguintes: 

1  - DO OBJETO DO CONTRATO 

1 1 - Contratação de empresa 
especializada para prestar Serviços de Complementação 

Gestão dos Serviços de Saúde 
Hospitalar. Atenção Básica. Vigilância 

a Saúde e 

SAMU no 
Municiai° de Palmas de Monte Alto, sob o regime de menor giobas 

COMOC 

Anexo 1, deste instrumento contratual 

2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2 1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento, bem assim para 

definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações Ora 
contraidas integram este 

contrato, como se nele estivessem transcritos, 
com todos os seus anexos. os seguintes 

documentos 

2 1 1 -Edital do Pregão Presencial n° 016/201
5: 

2 12 -Proposta da Contratada 
2 1.3 - Ata de Juigamerito 

2 2 - Os documentos referidos em a so considerad 
este contrato, definir a sua extensão e. desta 

contratado. 

o obieft 

1_1(5,1. st 

L-Uul 

Comarca ce 1' (iria te i Battsk - BA ¡ 

5 sUfiCABIOtere•Pegkil enipie.r
ine t fft a PI  TWtIntiA;fi DL rilW - PaES 

fejtyritente -1 	 .td

cJ  tia 
1151112h:et, sta.0 

Rau'. Pregão PICtOra:. CPntrallIMW,  c/e eTnPICSa agroc-aknoa varo Pro0o,Sar97•Wi Cie 

5014Se Hospaaia., AlenÇáO auwo. ~amo 
a $03169. e SAMU TIO MUMCiPIO de FlIONTÍ 



PrefeituraMunicipal de Palmas de  Monte AIt 
Proc. N.  

CNN: 13.982.590/00011 2 30a- 

P1 .xc ria Bandeira, 31- Centro - CEP: 4 6460-000-  rei: (77)3E62-21 
Pcinics Je Monte Alto - Banto 

3 - DA VIGÊNCIA 
1 1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da primeira jarigna de 

inicies dos serviços- podendo ser prorrogado por iguais e sucessiveis periodos 
lirnrtando-se ao prazo de 60 meses. conforme art. 57, inciso II da Lei 8.666193 

4 — DO PREÇO 
4.1 - O preço total para a execução dos serviços objeto deste contrato é c apresentado na 
proposta final da contratada, o qual totaliza o valor global anual de R$195 799 72 (Cell() e 
Noventa e Cinco Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos) o 
qual totaliza o valor global:anual de R$: 2.349.596,64, (Dois Milhões, Trezentos e Quarenta 
e Nove Mil e Quinhentos ç Noventa e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavo) 
conforme Anexo I deste contrato sendo 40% (Quarenta por Cento) de nsumos e 60% 
(Sessenta por Cento) com gasto de mão de obra. 
4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas 
no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, corno também os lucros da 
contratada. conforme previsto no edital. 
4.3 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do orçamento vigente 
para o exercício financeiro de 2015, a saber 

500 - Fundo Municipal De Saúde 
2065 - Piso de Atenção Básica - PAB 
2067 - Incentivo ao PACS 
2068 - Incentivo ao Programa Saúde Família 
2070 - Consultoria das Ações do Fundo Municipal de Saúde 
2083- Programa de Saúde Bucal 
2084 - Consultoria SUS 
2260 - Manutenção do SUS 
2290 - Implantação e Manutenção do CAPS 
2299 - Programa de Alta e Média Complexidade - SAMUR 
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica 

5 - DA VIGÈNCIA 
5 1- O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da primeira ordem de 
inicies dos serviebs, podendo ser prorrogado por iguais e sucessíveis periodos. limitando-

se ao prazo de 60 meses, contei-me art. 57, inciso II da Lei 8.666193 

6— DAS PENALIDADES 
6 1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado 
pela CONTRATANTE, importará na aplicação á CONTRATADA, de multa diária na ordem 
de 0.5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda_as . rienaliiedes 

previstas no art, 87 da Lei 8.666/93 e art. 70  da Lei 1005ágaliãe vitoria da umuma • CIA 

6.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada d mulrafI~H, 	.N.% 	d--4 

mesma descumptir qualquer outra obrigação a ela im pasta nettbirIçgl 	g. 	origina! 
Apresente copia E • é 

é 
niti,mritlapiuorctrSentarta 

C It119 
rtnçoa :7; 
Stoba: 

Saude rioniiiatar..egenvid 	VigitOntle Sfivêec e SAMU-no Municia ig ri,terft Seds Oleglo Presenciai. gongataçâe erngresa espcciafizada para prettat S 



, 	Prefeitura N unicipal dePalmas de M 

CNP1: 13.982-590/000147 
Praça da' bandeira, 31- Ceara.° - CEP. 46460.030-7K (7 

Palmas da Monte MIO — RChIn 

6.3 - As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem pre 
caráter compensatório, mas simplesinente moratário e. portando. não eximem a 
CONTRATADA da reparação- de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos 
venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 
6 4 A ine*ecução total ou parcial do contrato. Importará á CONTRATADA a suspensfic 
direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta conicir-a-, 
previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem corno a muita de ir" 
(dez por cento) sobre o valor do contrato. 
6.5 - Sera propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades 
elencadas nos sub-itens precedentes. 
6.6 - OS valores pertinentes as multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a 
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 
6.7 - Requisitado o produto da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto 
a Critério da administraçao poderá ser requisitado o mesmo produto da empresa vencedora 
em segundo lugar, sem prejuiZos das sanções previstas nos subitens acima. 

7-DA RESCISÃO 
7 1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das 
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que 
ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal n° 8.666/93 e suas 

alterações 
7 2 - A rescisão do contrato poderà se dar sob qualquer das formas delineadas no art 79 
da lei federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
7.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos 1 a >ti 

do art. 78 da lei federal ri°  8.666/3 e suas alterações, e CONTRATADA sujeitar-se-à ainda. 

ao  pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato 

8 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
8 1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar 
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes 

no 

fornecimento contratado, isentando esta ultima de toda e qualquer reclamação que possa 

surgir em decorrência do mesmo. 
8.2 - ApliCarn-Se a este-contrato as.disposiçõet da lei federal n°8.666/93 e suas alterações 
que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública 

9 - DA TOLERÂNCIA 
9.1 - Se qualquer das partes contratantes. em beneficio da outra, permitir. mesmo uo' 
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos tens e condições des

-

contrato. tal fato não poderá liberar, desonerai-
Ou de qualquer forma afetar ou prejudica,  

esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se 
,riennuma 

tolerando houvesse ocorrido. 
Caimarca de Mirra fiá ÇOITIVOEO • eA 

10 - DO FORO 	 1 	r uningioø Duns • PAcs 
lo 1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da C mareaderÊainmA0eMonte Alteie?. 
dirimir todas e quaisquer controversas oriundas de , 	

teppertuneiaadec. errai ' 
; 	 a nom apreseModo e <teu i2 q 
	 Sei az IE W41 	P4C5 

=kl  ?nwo 	" • • ' 	igWorEv 

anal PIOSO PreSencial Connatação de empresa ev u/i o:leda paro prestar 	
tão dos Se,v,..o. 

Soeee tiospnotw, Plantio Basca. Viataisa a SaLide, e SAM1J no Municipre 	
u/cos 



Prefeit a 4? d de P as de Monte 
Alto 

Fernando Nogu ra Laranjeira 
Prefeito Municipal de Øaimas de Monte Alto 

Contfatante 

Rarbosa 

1T 

secretária Munjo' de aúde de Palmas 
de Monte Alto 

asile Nogueira Leranleira Barbosa 
Contratante 

aa CPF. 
CF' 

oro 
Fe. 

OBol 

os de boto tabut„, 
No~orodirSt..~ 

Prefeitura Municipal de Palmas de Monte Alto (..;40  
a 
n 

CNPq: 13.982.590/0001-47  

Praça da BOrldelf G, 31 -Centro - CEP. 46460-000- Te!: {7 

Poli-n(75de Monte Alto - Bohio 

expressamente a qualquer outro, por mais 
justas e Contratadas, as partes, por seus 
contrato em nes vias de igual teor e forma, 

tudo presentes. 

pdvilegiado que sela. E por assuti estarem 
representantes legais, assinam o presente 
perante as testemunhas abaixo-assInadas, a 

IPrec.N` 

Fi  50\  
Palmas de Monte 	

:atado da Bahia. em 06 de fevereiro de 2015 

-;7Á c(i-Tecr 	7L,:•••e;reve.x-r.4_,' 

C434 FnMED — Coop retive de Saucle 
CNPJ sob n° 19.322_934/0001-78  

Rafael de Souza Cardoso 
CPF, 008.008225-07 RG 085347108B 

05n14/00131-78'  
.1 
CONMD-CoOPERAIIvA DE SAWE 

Rugi 
30343 miCtie. tou40400,s° 440 

ALIO MASON CEP:A5.005-08O 
VSTÕRIA DA COMNISTA"SA  

Cornarca Je Vatota 	eúnqUISla - BA 
14101.110WD St EMAS... PAES 

unginsll n 1-re-STICAÇA0  

asneio-  Centrateeto de empresa -especializada na7a preson $ 
v,ntioneta à assine. e SAS111 no Menle‘Pm. de Palmes de Men! 



Prefeitura Municipal de Palmas de M 

CNPJ: 13.982.590/0001-47  

Praça da Baader°, 31 -Centro- CEP. 46460-W0-  Tet (77)3.6 

Palmas de Monte Aita - Sabia 	¡Proc. Nt 

SQ5 

VALOR TOTAL 
DOZE MESES 

UNITÁRIO 

R$ 1 484_96 1 

TOT4,  

RS 17 

RS 22 22 27. 

R$ 2227. 

R$ 77 c3., 

RS 33 41 

MIS 

UN 
	Agentes cie Endemia 

UN 
	Assistente Social CAPS -40 horas 

Auxiliar de Consuiterio Dentado 

Cl'CondUtores de veicuios de emergãcia 
40 horas 

eee 
 

Coordenação de Assistência 
Farmacêutica 40h. Semanais 

RS 2 784,30 
	

RS 33 41 

R$ 3 712 40 

RS 3712,40 

R$ 3 712,40 1 

RS 2 784.30 	RS 33 .3 

RS 928,10 I 

RS 18 5132.00 

R$ 3712.40 

RS 2784.30 

R$ 2 784.30 

R$ 2 784 30 

RS 1 113, 

2 

R$ 4.3 3:21 

323± O 

R$ 33 43 

RS 33 4' 

PS 33 4 -

RS 

' 

Nutricionista (Atenção Básica) - 40h 

Semanas 

RS 

 

R$ R$ 2,788,30 
2.784,30 

2 784,30 

RS 

R$ --
1 F355. OC 

4 

trir 

abole Ce
ontratoçAm de empresa especrafnara paia pieStãe SenPÇOS Clt QPII6 

30911A13WOa $31)Cle* 
 SAMU na boh-tmcipie. de Palmas de Morte Ato]. 100 L-J 

Pedagogo (CAPS)40r) 

PsiC04090 - 40 horas 

Radiografias 

1113.72 

~076.00  
ia.  

(Aça 

C VO 

REM GLIANT. UNID 

ANEXO 1 

VALOR MENSAL 

UNITÁRIO TOTAL 

Paria 
RS 

, 1.484.96 
RS 1.484.98 

R$ 
1 484 96 

¶856,20 
RS 

1.85620 
RS 

1 299,34 
R$ 

1 39215 

RS 
2 784,30 

RS 
j 3.71240 

R$ 
3.712,40 

RS 
3,712 13 

RS 

RS 2.788.3 

R$ 3,712,40 

RS 3,712,40 

R$ 2.784, 0 

R$ 928W 

RS 4 45418 

RS 1S56,20 

RS 1.856,20 

R$ 6A26,70 

R$ 2.784,30 

Coordenação de Atenção Basica - 40n 
Semanais 

Coordenação de V19118[103 
6091flO10910a 4011 Semanais 

Coordenação de Vigiláncia Sanitária 
40h. Semanais 

UN 

UR 

Educador Fisico - CAPS - 40 horas 13{=0~1.11  
Enfermeiro para Hospital NluniciPat 
Milton Fanes Dias Laranjeira 

OdontOlogo 40 noras (PSF) 

2.78A,30 
R$ 92,81 

RS 
8712,40 

UN 

10 

UN 

38 

UN 

UN 

1 
	UN 

UN 

R$3 .71Z40 

RS 44054.94  

R$ 2754,30 
FarrnacauticolfroquimIco 40h 

	
2.784.30 

4 

i 

10 

19 

R 

R 

UN 	Agente de Vigtlancia 

Enfermeiros para PSF 40h Semanais 

UN Oficinewo CAPS 

RS 
3.71240 

1:1=~051111 
RS 



UN 28 	7 

Municipal de Palma refeitur 

LOR TOTAL MENSAL 195.79-9,72 
TOTAL 
GLOBAL_ 	° 349.5Se 

Proc. N° 	 

FK  30c,  

RS 

2° 

OPE 

'\=ã, Testemunhas.  

1 ° 

CPF O % 

CNPJ: 13.982.590/0001-47  

Praça aa Bandeira, 31- Centra- CEP-  46450-000-Tel: (77) 

Palmas de Monte Afta 

Sessões de FISIOtefapta 

Tecnice de boratório -40 

noras 
RS 

Técnico de RadioLogis - 40 heras 	•292 34  

Técnicos Atiiiiares em 	 RS 

enfermagem -40 horas semanais 1 484,96 

Produtividade de médicos 
plantonistas pelos serviços de 
internações AIHS e enlaces 
conforme trela SUS 

to, Estado d ahia, em 08 de fevereiro de 2015. 

o4  

CO!  FE ED — Coop Uva de Saude 
CNPJ sob ri° 19.322.9300001-78  

Rafael de Souza Cardoso 	92 
CPF. 008.008.325-07  / 	it  

Pr 	o 40:725- t c, 44 
0 rei 

10143  
enS I."  w-
sgçr'' 

RS 23,20 	RS 4.640.00 

RS R t.484.96 
1.48496 

J./ 

Secretana 	~I' 	aúde de Palmas 
de Monte Alto 

Eliane Nogueira Laranjeira Barbosa 
Contratante 

Mit 

otI  
1~à 

Ot3ese.  Centrauscdo ke 	 
Ne„iiânc e à Seede mound ,Pareto 

l Carena dri Cuia da oploiSta - BA 
rIfifitflOnsin Ot taltliS • PAES 

(81/2•0  

Serviços do Consüttoria dos Serviços oe Soodo HoseoMoi. ~ice, 
,ffl1tflÁIt0. sob a:omine de menor meço 012W 

cem e. (sigma' 

Is:reetào 
Sue:riem 

RS 1299,34 

RS 29 699.20 

RS 28.000,00 

PAIRMS de Monte 
o 

Fernando No ueira Laranjeira 
Prefeito Municipal e Palmas de Monte Alto 

C ntratante 

., • oriinize 5°1110.'13  

24  L
200 ¡I LIN 
- 

25 	1 	UN 
1  

27  

1 
25 ¡ 	1 	1  UN 

1  20 ! UN 
! 

Palmas de Mo 

RS 
4O00.00 

RS 4_64200 ! RS 55 	 

RS 1 484.96 	RS ! 819 • 

RS 1 299.14 	RS 15 592.. 
! 

RS 2269920 RS 356 

RS 28 000.00 1 R$ 236 Ne 
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Cad. A iltentlW 40 70951303181 M4120512-1: Diia: 13/03/201910:51: 

, Se lO Betar de FISCalilaçaOlipo NOrtnalt,-AGPT,S-Sryll' 

''.101111ra or. dos do it. t. hip5useiotqgpaCipâipar . .., - - 

!Pra 
Ir: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Fundo Municipal de Saúde de Urandi CNPJ 11.229.565/0001-61 

Rua (WREA, - DC-5 
Fone: (77)3456-2218 Fax: (77)3456-3127/2164 

CEP: 46.350-000 - Urais& - Pah& 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins, que a COOFEMED COOPERATIVA 13E 

TRABALHO DA SAÚDE, inscrita no CNPJ n° 19.322934/0001-78, com sede 

na Praça Presidente Tancredo Neves, n° 86, Edri. Conquista Center. Sare 32 A 

e 32 EX Centro, na cidade de Vitória da Conquista - Ba.. CEP - 45.000-525, 

tendo como responsável técnico o Administrador Lúcio Marden Arcanjo Ramos. 

CRAJBA 23670. participou e foi vencedora da Licitação desta prefeitura na 

modalidade Pregão Presencial N° 023/2017, com o objeto de Prestação de 

Serviços fornecimento, gerenciamento e operacionalização de 

profissionais da área de saúde no municipio de Urandi, cujos os serviços 

estão sendo regularmente prestados conforme prazo de vigéncia do Contrato 

que é de 09 (nove) :meses Iniciando na data da assinatura do contrato dia 

03/0412017, no valor global de RS 3.400.000,00 (Três milhões e quatrocentos 

mil reais), conforme estabelecido no Contrato de n° 038/2017. 

Pelo cumprimento de suas obrigações estabelecidas no Contrato 

celebrado com esta Prefeitura Municipal de Urandi - Bahia, podemos firmar e 

atestar que a Cooperativa supracitada é Idónea, capaz e de excelente 

conceito no ramo das atividades a que se propõe. 

Efetivo de Cooperados na execução dos serviços: 

ritsf 
QUANT. 

DESCRIÇÃO 	 ;EP4MÉDLA 
VINCULO' 

multar de Consultem° Odontoldpeo Cooperado 

2 Eofermelre PSF —João Pereira dos Santos — 
Estuprou 

Cooperado 

ICooperado 
3 Enfermeiro - PS:Ir Cantinho 



.5,570510 nZEVE00 HAST9 "0,efennt ettigãozust=ct 
1.  

irffieragrO-D10151—  
slee LeLF,,e-Ã 6535 

45 0 61~~-Se • cieViwe a &I S. w -J dr w e- - Der. 
Côo. Autenticação. 7095130310104412051253. Data 13/0312010 10:57:  

Selo andei doFendente° Tpo Karrnal C AGP72473-0YCP, , 
vattrieni da n5 RS 2. 

onfiro c-5 dadat de ato ern 	 ]ua Sr  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Fundo Municipal de Saúde de Urandi CNPJ 11.229.565/0001-61 

Rua ÁUREA. SM' - 12C-5 
Forte: (77)3456-2218 Fax: (77)3456-2127/2184 

CEP: 46.350-000 - &and; - Balda 

4 Enfermeiro -PSP Estreie i Cooperado 

Enfermeiro - PSF elevei° Guimarães 1 Cooperado 

6 Enfermeiro -PST Dr. Dorivaido Dantas -Sede 1 Cooperado 

7 Enfermeiro - VHS TIPO 11 - Dr. Antonio Alberto 5 
Santos-Sede 

1 
Cooperado 

e NIEdloo - PSF JóAo Pereira dos Santos - Entupieão 1 Cooperado 

9 Medico -PSF Dr. Dorivaldo Dantas- Sede 1 Cooperado 

10 Médico - UBS TIPO 11- Dr, Antonio Alberto 5. 
Santos - Sede 

2 
Cooperado 

11 Odantelogos - PSF Cantinho I Cooperado 

12 Odootelogus -PSF Eatupieão João Pereira dos 
Santos 

1 
Cooperado 

13 Odontelogus - PSF Estreito I Cooperado 

14 Odonálogos -PSF Cegado Guimarães I Cooperado 

IS Odoiddlogos -PSF Sede Dr. Dorivaldo Dentas 1 Cooperado 

16 Técnico Auxiliar de Enfermagem -PSWUBS 12 Cooperado 

11 Médico Auditor/ Antorizador de A1H 1 Cooperado 

18 Médico Plantonista 24 horas para Atendimento de 
Urgência e Emergancht no HISIPAMR cr a e) 

22 

Cooperado 

19 

Médico Plantonista 24 horas pura Atendimento de 
Urgência e Emergência no KMPAHR (Sábado e 
Domingo) 

9 

Cooperado 

20 Assistente Social IIMPA0112INASF 1 Cooperado 

21 Educador Fisico -NASF 
Cooperado 

22 enfermeiro EIMPANIR 5 Cooperado 

23 Enfermeiro SAMUHASF 
t . Cooperado 

24 Farmacêutico - Formada DaSien e HaspitalarNASF 2 ' Cooperado 

25 Fisioterapeuta 4111VIPAM1VNASF 2 Cooperado 
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Urandi - BA, 24 de Agosto de 2017. 

Pérzetra Tiago Leal Luz Público.;  
Gestor do Fundo Municipal de Sitit 

SECRETAkm MUNICIPAL DE SAÚDE 
Fundo Municipal de Saúde de Urandi CNPJ 1.1.229.565/0001-6I 

Rua ÁUREA, SIM-DC-5 
Fone: (77)3456-2218 Fax: (77)3456-2127/2184 

CEP: 46350400 - Urandi - Bahia 

26 Fontaturnalogo - GASF 1 Cooperado 

27 Médico Gftrassonografista 1 Cooperado 

28: Nulricioaista - LE4PKMWNASF 1 Cooperado 

29 Psicolégo- IIMPAME/NASF 1 Cooperado 

30 Técnico Auxiliar de Latenusgem IIMPAMR 12 Cooperado 

31 Técnico de Enfermagem - SAME/ -Plantio 2411 Cooperado 

32  

Serviço Ambidatorlal de Médico Especialista em 
AuFlologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Otorrino. 
Ginecologia, Ottopedia,PediatrierNeurologia, 
Oftalmologio,Drologia e Outros. 

250 

Cooperado 

32  

Serviço MédicoCirúrgico Especializado em 
Cardiologia, Cfturgin Geral, °tonam, Ginecologia, 
Ortopedia, Pediatria, Neurologia, Oftalmologia, 
Urologia, Itiopslos e linnçdes com e sem Tele 
guiamentos e Outros. 

180 

Cooperado 

TOTAL 	 1 528 

Lúcio ardeu Arcanjo 	os 
Responsai:UI Técnico 

CONSELHOONACRAifil DEADAlf:i86177,.0, 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	
'3.2* __., 

ESTADO DA PARARA 
 

CARTÓRIO A2EVÉDO BASTOS  

FUNDADO EM 1888 	
_. . 	

_ 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

httplArnmazevedobastos.notbr 
E-mail: cartorio@azevedobastos.notbr  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

C Be!. Velber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos. Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Parelha, em virtude de Lei, etc.- 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado indiVidualmente em cada 
Código de Autenticação Digital' ou na 

referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos as atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraiba. a Corregedoda Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°  00312014, determinando a inserção de um código em todos as 

atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: 
Selo Digital: ABC12345-

X1X2) e 
dessa fana, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 

através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraibe, endereço httplicorregedode.tipb.jus.baseiotligital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE 
TRABALHO DA SAUDE tinha posse de um documento com as mesmas caracterisficas que foram reproduzidas na copia autenticada sendo da 
empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE a responsabilidade, única e exclusiva, pela Idoneidade do documento 

apresentado a este Cartório. 
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/0312018 10:00:37 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de 

acordo com o Art 1° 10° E Seus §§ e 2° 
 da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 

titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autenfica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httpvllautdioital azevedobastos notbr e informe o 
Cddlgo de Consulta desta 

Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 933009 

A consulta desta Declaração estará disponlvel em nosso site até 13103/2019 11:08:45 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 70951303181044120572-1  a 70951303181044120572-5  
ILegIslago as Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10406/2002 Medida Provisória n° 2200/2001. Lei Federal n° 13.105/2015. Lei 
Estadual n° 8.721/2008. Lei Estadual n°10132/2013 e Provimento CGJ W 00382014. 

O referido é verdade, dou fé. 
CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94105712d6gfe6bc05b393796503519cf80f1233152bd3caadf308201dat3132cebb99t2e0at373968c877e185ccOadOe719c730at5354d7  

14S05b10d9ceb0Gc36bd2e07b9119b2Cd6e  

01 Prd~da da ReSadisi 
~C.a 

1 ~eu Psesi~ 54,22,12. 
da2.46~2•2211  

https://autdigitalezeved0b25t0s.nolbr/home/c0mpr0vanteR0951303181044120572  
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DPÃF  
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CERTIDÃO DE RCA N° 1672 / 2018 

Certifico que o atestado anexo refere-se ao RCA de n° 275/17, datado de 21/1112017, 
resguardando-nos de qualquer ato que venha a ser apurado que desabone ou comprove a falsidade do 
referido atestado registrado neste Conselho em nome da empresa COOFEMED COOPERATIVA DE 
TRABALHO DA SAÚDE, CNPJ 19322.934/0001-78, situada na PRAÇA TANCREDO NEVES. 86 
SL32A E 329, CENTRO, VITORIA DA CONQUISTA/BA, cadastrada nesta Autarquia Federal sob o n°  

PJ-03030, tendo como Responsável(is) Técnico(s) o(s) Adm. LÚCIO MARDEN ARCANJO RAMOS - 
CRA-BA N° 23670 . Salvador, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito 

(07/11/2018). IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111 

14  Adm. Ge 	Silva Dias 
Chefe dit. lide Fi scalização e Registro 
CRA-B 	',e 8 

VISTO: 

Adm. San Cirne Áspera Portela 
Gerente E e utiva 
CRA-BA 01504 

Esta Certidão é válida por 6 (seis) meses 
Válido até :06/0512019 

NCREDO NEVES. 999 - EDF METROPOLITANO ALFA, SLS. 402/6011602 CAMINHO DAS ARVORES 
SALVADOR-BAHIA CEP 41820-021- TEL.: (71) 3311-2583 - FAX' (71) 3311-2573 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	 Fls. 	LIV° 

ESTADO DA PARAIBA 
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 

FUNDADO EM 1888
o  

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARC DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitecio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-6404/ Fax: (83) 3244-5484 

htlp://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartodo@azevedobastos.notbr  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Velber Azevedo de Miranda Cavalcantl, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos. Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que. a documento em anexo identificado individualmente em cada 
Código de Autenticação Digital' ou na 

referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança Jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraiba, a Carregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a Inserção de um código em todos os 
atos notorials e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: 

Selo Digital: ABC12345-

SIX2) 
e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 

através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Pai:afila, endereço http://corregedoda5pb4us.be5el09ital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE 

TRABALHO DA SAUDE tinha posse.de 
 um documento com as mesmas caracterlsticas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 

empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 

apresentado a este Cartório. 
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/01/2019 14:09:47 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de 
acordo com o An. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 220012001. como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevedo Bastos. poderá ser solicitado diretamente a empresa COOFEMED COOPERA11VA DE TRABALHO DA SAUDE ou ao 

Cartório pelo endereço de e-mail autenticagazevedobastos.not.br  

Para Informações mais detalhadas deste ato, acesas o site https://autdig  laffi‘::_lot__—Q--:::asf0fi.°f.br e informe o 
Código de Consulta desta 

Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1142874 

A consulta desta Declaração estará cfisponlvel em nosso site ate 02101/2020 18:12:19 (hora local). 

'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94 Lei Federal n" 10.408/2002, Medida Provisória n°2200/2001. Lei Federal n
°  13.105/2015, Lei 

'Código de Autenticação Digital: 70950201191543080754-1  

Estadual rt 8.721/2008, Lei Estadual n°10.13212013 e Provimento CO414
°  00312014,  

O referido ê verdade, dou fé. 	
CHAVE DIGITAL 

00005131d7349194f05712d69fe6bc05bo41ea039cdegac5ff2b
392ba77ea65a98618338611aegc12461docbd93262erel85ccOadDa719c730af5354d7 
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MUMCÍPIO DE CIRMDI 
Rua Sebesticio Alves de Santana. e' 57 - Cenve 

Cep: 46.350-000. Lfrandi - Rahia - 00.! l3R2C27000.1-411  

CONTRATO Ne 038/2017 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. pessoa jurídica de direito público Interno. com 
 Sede à Praça Deputado 

Henrique grito, 182, DCS, Insert, no CNPJ sob us 11.295.566/0b01-61, neste ato representado Perd 

Gestos do FMS. PÉRICIRS TIAGO LEAL LUZ P0131.10, com endereÇo residencial nesta cidade de Urande, 

portador da cédula de identidade n.9 
 698.3/9.79-75 SSP/BA, CPP/MF NB 026.482-595-96, ora em diante 

denominada a seguir CONTRATANTE, e do outro lado a empresa COOFEMED-CO0PERAT1VA DE 

TRABALHO DA SAÚDE, insulta no CNN sob n° 16.322934/0001-7B, com sede na Praça Presidente 

Tancredo Neves. 86, Centro, CEP. 45600-525. Vitória da Conquista - BA, representada pela Srs
-IAMILLE 

SANTOS ALMEIDA TORII:MEU, brasileira. casada. Tocnica de Enfermagem, inscrita no CPF sob nti 

025:696:915-93. portadora da 'Cédula de Identidade ne 1193663024, residente a domicillada na 
Rua Dr. 

Raimundo Baldia 0a Nova. sie 31, Apt 762. Birro Candeias, Vitória da Conquista- BA. CEP 45028.53a. 

denominada simplesmente CONTRATADA, firmam neste ato. o presente contrato, na fôrma e coritiN5es 

que se 
seguem e do qual licantfaiendo parte integrante, independente detranscrição, Os documentos: 

Pregão Presencial N' 023/2017 
Proposta Apresentada Peta CONTRATADA Em 24/03/2017. 

CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO 

Contratação de pessoa rundim para e( .12522•ÇãO de serviços de fornecimento, gerenelamento 

aperdelonalizãção de:profissionais dadrea deNp:ide no municípiode Urina gordorme.tabela abaixo 

QUART. VA.1011 
unirr. Rs 1  &fatiam a3 	DE09 MESES 

vAto 	VALOR PERIGOU 

ITEM 	 DESCRIESO 

1 3.16660 3:106.00 tago,coLl .27sca.00 	: 
1.30d0C 	6.50(L00 

3.20,00 3.109.02 	r
9t10,213 — 

3-103,120 	3 MODO 	27.9013.60- 

1 
	3200,60 	3 100.00 	27.900on 

3100.00 31000 22900,00 

7 	I Enfermeiro - UBS TIPO li - et Retorno 	2 
Sede 	

3.100.0D 	6.200,130 	52.80060 

Alberto 5:Santos-Sede 

8 	
Mfdlod - ASE Ieda Pereira dos Santos - 	

1 

Entupis-Én 

9 	
médiçO-INFIDr. 3~0101:Jantas- , 

lrY 	
Médico -OBS TIPO lb Dr. AM01110 Nhãs, 	

2 	.266,00 

S. santos - sede 

°domingos - PSF Cantinho 	1 	 asma 	ssata,00 

Ru3SebartdonIcessawcard desuCenva.d 	
ao ali efs3SCI4S00 Tett Pitees.55-2127. 

I • 
$."e) 

C/ 

Auxiliar de ConsuliddoOdentordgke 

Enfermeird PSV- Não Pereira-dos Santiv — 

EntopiçãO 

	

:5- 	Enfermeira -95r Cantinho 

Enfermeiro -PSF Moais 

teterrileirO—Pg elegido Guimarães 

	

a 	—:enterrileite - INT Dr. Donvatdo Dantas -- 

— 
13.206.00 13.20E00 118.6SA.00 

I 
13 	

119654,00 1 

237.708,0C . 2.6.412,0rf. 

34.956.02 



is 5 

Irtrot49,99 

unicef4) 
1 =1.111,56.00 	' 

AZEV519 €W"A".201"5“  
AutiiificW*0-0 Dgr 

De...basca ngo. 3.. 7. ne.v 	F!4 è' e trs, 
uTze~r É rW"..."".."*"""~ "R"*.t" - Mits,,,enranterse,at sota neo,rws.Onbote~ar.Do.M 	, 

I Cod. Autenticação' 709304121808141008217: Data.  0411212018 0152 
Sela 99,19 de Flterlarção Tpthirrjal O AHVI'70-9904I9 

"s'd°,9,ta t99ttert9fira os Oures d0210 Mn: IlitpgiSCIod1B6UM;Jut.b 

MUNICÍPIO DE URANO' 
Rua Sebastatio Alves de Santana "" 57- Couro 4rimanstrazirp 

Ccp. 46350-00a Urandi - Balda - 	1.398263.2101101-40  
Odontelogos - PSP Entup147o logo Pereira , 1 	3384,00 , 3.s3a0e 

glig4521/1“1:1.5  

1 
' dossaistos 	 1 1 

13 Odoredlogos - P5F EStre9a 	 i  I. 3.8S400 
i 

3,13134.00 	956,30 

1  14 [Mane/logos - PSFOIegáfio Gu,mar2e5 	' 1 ,884,00 3.13300 
1- 

15 Orlonte(ogos - PSP Sede Or. Dormia 1 1 
Dantas 

11384,00 3.884,00 1 34Sob,UI 

1 Técnico Auxiliar de Enfermagem - P52/1/g5 	, :2 1433,00 11196W 154764,00 

17 Medico Auditor/ Autorizados de A1H 	1 1100,00 L100,00 27.900,00 

is Médico 	Plantonista 	24 	horas 	para 

1 

mencimento de Urgência e ErnalffPnela 113' 
toscAMR 121 a 641 

22 

1.713,00 	. 37,318,00 340.352,110 

1 

9 	Médico 	plantonista 	24 	horas 	Para 
Atersdintenee de Urg2ncla e -Emergência ho 

I
HMPA141115àbacle,  e Dam/ngo) 

,00 
1 

16.452230 148.1263.00 

20 	AssIstentelocial liMPAMP/NASP 1 ! 3.047,00 32247,00 4/3,00 

21 	Educador Fisco -NA5F 	 1 1047.00 3.047,00 27.423.00 

22 	Enfermeiro HNIPAMR 3100.00 15.5000 	139.500,00 

23 Enfermeiro SAMU/NASP 1 3100.00 3,100.912 27.900,00 

24 Farmaciufice 	- 	0 armácia 	Bisica 	e 

Slosoitalar/NASF 

2 1100.00 6200.00 55200,00 

1 
---1 

25 Feloterapeura- HtlIPAMR/NAS, 2 1100,00 -6200.00 55.800.00 1 

26 FonoaucWólogo-NASF 1 
L-- 

3.1110,00 .  340000 , 27.500,00 

11200,00 13,200,00 118.800,00 	• 
I 27 	1 Médico 110rasson0grarsta 1 

I 28 Nuuldonisma- 	MR/HASF 1 37.01,95 0•101,08 27.917.80 	, 
—H 

29 l PsSlogo—HSAPA6/03/NASF 1 3.101230 3.101.80 27.91L20 

30 Técnico Aux0tar de Enfennagern HMPAMR 11 1.420,00 /7,040,00 1.5336000 

31 TÉcnrco do EnferrnageM - SAMU - Plantão 
Na 

5 1.420,00 7100,00 a3900,a0 

32. 

somo 	Ambubtorial 	de 	Médico. 

0500010011a 	em 	Angrologia, 	Cardlokrea, 

Ciente 	Geral, 	OtOrrIno, 	GinecoloGa, 

Ortopedia, 	Pediatria, 	NeUrologia, 
Oftalmologia, Urologia e Outros. 

200  
, 

lapa 29.750i00 	267 750,00 

E Serviço 

I 

1 

Médico CinIrgico Especlateado em 
cardiologia, 	Orurgia 	Gerah 	['tanino, 

Glnersologia, 	Ortopedia, 	Pediatria, 

NeuroArg'a, 	Oftalmologia. 	Urologia. 
ihopslas e nunp3es com e sem UM 

i gulamento e Outros.  

222,2  

495,00 

. 

39280.00 	staszaao 

, 

19-93199U Santana n.r 57.-Centr 9..3999E99 ap49,390-0.9ant,: c/7)3456.2127 
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drstrát MUNICÍPIO PE LIRANDT 
Rua Sebedreio Alvar de Santana. rs '5 7  - Centro Admires:rate.° 

	

Cep- 46.350-000. Unardi - Babe: - CIVPI 139826320001-dt 	uniceít: 
VAtOR GLOBAL R 	 1  317.777,21 I 3.40024/O,00 	1 

	

' 	 1  

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 

O Regime de Execução do presente contrato ê do tipo Menor Preço Global conforme Planiltia 

Orçamentária de Preços apresentada pela CONIMMIADA, em obediência ao Edital do Pregão Presencial nj  

023/2017e seus Anexos, que a este integra, ,ndepeildentemente de transcrição, e .5 le/ Federal M R.SEE 

de 21/06/1993, e suás alteragbes introduzidas peia Lel Federal Ne 13.8/33/94. 

CLAUSULA TERCEIRA -PRAZOS 

3.1 	O prazo de prestação-  dos serviços será de 09 (novel meses, de acordo com as solicitações da 

Contratante. a contar da tiara de assinatura do contrato, ai não se computando os casos previstos no 

artigo-1.05S doCódigo Civil Brasileiro; 

CLÁUSULA QUARTA -PREÇO, CONDIÇÕES.DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1. O Valor gMbal da presraplo dos serviços é de R$. 3.400.000,00 (três mIlhges e quatrocentos milveais) 

resultantes das quantidades constantes da Planilha 0.rçamentárla. e da proposta de PrEÇOS, abjeto de 

Edital do Pregão Presánciál As-073/2017 e cia Ata de negoasego Feita Pela Pregoeira,  

4.12 O pagamento das.desçiesaS deste contraio !era efetuado pela Fundo Municipal de Saúde, mediante 

mansferência bancária na conta corrente da Contratada, em até 30 (trinta) dias andá emissão da NOZ: 

Fiscal referente ao derviço prestado no perlado e atestada pela Secretária; 

4,2 Sag condições necessárias:para á liquidação e o pagamento dasclespesas deste contrato( 
al Fatura das Serviços preStáPos aprovada e respectiva documento fiscal aiestado pela unidade gestora 

ao contrato: 

4.3 b) Certidões Negaduas-de:Otbitosunto ao EST% MUNiCIPIO„ ESTADO e Certidão Conjunta de Débitos 

ralativo.a Tributasgederais eâ Dívida Ativa da.Uniãoi. 

regvla,t s. 
2.120 valor dlIS'InSUMOS corresponde a 40% (quarenta por cento) do valor do contrato. 

4.3 - sei Serão admitidos reajustes por concessão do Governo Federal. Para tanto o dontratado deverá 

solicitar par estrito. apresentando planilha de cálculti. 
I 	, 

4.4 - Os aumentos oficiais que vierem a cicOrre no preço dos Seinikas poderá° ser repassados a 

CONTRATADA para que não haja nenhum prejulzp ao born andarhento dos servos e para garantir o 

eqUilibrio contratuai, podendd reduzir o quantitativo se não houver eisponlbilidade orçamentária. em 

cedo aumenta do custo. 

CLAUSULA QUINTA- ORIGEM DOS RECURSOS 

As despésát decorrenres da execução dos serviços contratados com base na Editai dcr Pregão Presenciai 

Ne. 073/2017 correrão à conta de recursos constantes de dataçd3P5 consignadas nó Orçamento Munlonal 

para a exercício corrente, a saber 

caro,pranrnMP at35OCTELtMIS455-21-27 

CertIdão.Negativa deDébitos Trabalhistas Medas e 
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ELEMENTO DE DESPESA 

. 2065 MISO IDEATENÇA0 BASICA PAR 

,.1402 • GESTA° DO AMOU 

2229 -MIMOS PROAMMAS DF SAIME 

1261-GESTAO DO CONSELHO MUMCIPAL0ESIOE 

ELEMENTO DE DESABA 339099.00-01M/05 StAyIçOSOETERCE/RO-PESSOAJURMICA 

FONTE 	002,14  

CLAUS/Re SEXTA 1  DIRETTOEOBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 -DA CONTRATADA: 

6.12.- A CONTRATADA devere prestar.as serviços.  de acordoa necessidade da CONTRATANTE. 

61.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responSával Por todas  as obrigações  e compromissos  

coreraidiTs COM zeMeiros. Para a execução deste Contrato, Dern Como, pelos encargos trabalhistas. 

previdenciánas, fiscais. securiterios, comerciais e outros fins, a eles no sa vinculando a CONTRATANTE a 

qualquer Mulo. nada mesmo ao de solidariedade: 

61.3 • A CONTRATADA assome inteira responsabilidade pelds danos ou emetizas causados a 

CONTRATANTE ou a .  terceiros, decorrentes de trolossu Mesa negligência. imperícia ou imprudência, na 

execução do objeto deste Condato, diretamente,Nor seus pmp-ostos e/ou empregados não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizaçãd OU.  acompanhamento feto pela CONTRATANTE ou nor 

seus preposton; 

6:1.4 - A CONTRATADA assumira' a responsabilidade total pela. execução do combustIvel e lubrificante. 

°Meto deste Contrato. 

R1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necesstdades de 

abasteCimento cntido no Editai, que e parte integrante deste Contrato. 

6.16 -Reconhecer os diteltas da administração, em caso de rescisãe administrativa prevista no Artigo 77 

da Lei 8.666193: 

5.1.7 - A CONTRATADA obriga-se a Manter, durante.toda execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por eles-assumidas todas as condiplies de habilitação e qualificação exigida na Licitação. 

6.1.-DA CONTRATANTE: 

6.2.1 - Pagar conforme embelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do 

presente Contrato, na loteai-alidade das seus termas. 

6.22 - A fiscalização dos serviçoe sede por lecnkos da CONTRATANTE ou. por equipe especializada. 

designada. 

u a Sabasubp Alves 	ema n3 57. C.I,rD uravdipA5 	50-m01a /77 	5.2127 
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6.2.5 - Poderfra fiscalização ordenar a suspensão total ou parolai dm serviços, caso não sejam atendidas, 

dentro de 48  lquarenta e oito) horas. as reclantaçÕes que fizer. sem prejuízo de outras sanções que 
possam se aplicara CONTRATADA. 

CLAUSULA SÉTIMA- Esenção.de  Penalidade . 

Z 1 	Considerando que os pagamentos serão efetuados após os serviços prestados, não havendo assim 

nenhum risco futuro para o Município, conto") fica-esttputado multa de 30% (trinta por genro) incidindo 

sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade constatada. 

CLAUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

8.1 	4. CONTRATANTE poderá casam-da, unilateralmente, este Comrato, independente de interpelação 

Judicial ou mdrajddiéial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA: 

8.1.1-O não cUMPrimenzo, ou cumprimenta irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, 

81.2 - A lentidão. do 'seu cumpdmento, levando a CONTRATANTE a cor:lotavas a Impossibilidade da 

entrega dos serviços adquIrkdoS, nos prazos e condiçães estipulados: 

8./3- O atraso inp.StIficado no inicio da entrega: 

8.1.4 - A parafisação.da entregz dos Serviços, sém justa causa e previa comunicaçãb à CONTRATANTE; 

8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objezõ deste contrato, a associação.da CONTRATADA com 

OUITCM•2 cessão outransferénola, total ou par*lal, liem como a fuso, cisão ou incorporação sem a prévia 

autorização por escrito da CONTRATANTE; 

81.6 - O desatendlmento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da 

CONTRATANTE. bem corno dm seus superiores; 

8.17 - O carnetimepto reiterai:Mde faltas na execução dos 'serviços, anotadas na forma do Parágrafo 

primeiro do artigo 67 da Lernitrnero 13666/93.de 21/05/3; 

818 - A decretação dofalência, insolvéncia ou concordata da CONTriATADA; 

8.18.1 - Nu caso de concordata é facultado á CONTRATANTE manter e contrato, com a CONTRATADA 

assumindo ou não o controle das atividades que Julgar necessárias, a seu exclusivo juízo, de forma a 

Permitira conclusão da entrega dos Se:viços sem Prelado  à Administrane: 

8.18-Addsoluçãoda.CONTRMADA; 

8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 

prejudique a execução do contrato: 

81.11 - Otorrendo a remisãO nos termos do tem .1 acima. citado, adartelzará para a CONTRATADA, as 

conseMiências contidas no artigo 80 da Lei N.!,  86p603 -de 11/11e/93, sem prejuízo de outras sança.es  

ares:Inas na citada tal. 

5,2 - A rescisão contratual poderá sambam ocorrer das seguintesformas: 

82.1- Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos vens 

do 811 a 8.1.10, ou outras canudos na Lei N9.8666/93 de 21/0503; 

8.2.7 - Amiga:fel por acordo entre as partes CONTRATANTES, Meada que haja conveniánzia para a 

CONTRATANTE; 
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MIEVICIPIO DE URAADI 
&ta Sehastiào Alvt5 dg Miram. gt 5 - Centro Administra:n.o 
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A rescisão amigável ou administrauva deVerá ser precedida de autorização e5cdta e 
fundamentada da autoridadecompetente da CONTRATANTE; 

8.2.2.2 - Quando a rescisão 'ocorrer, sem culpa da CONTRATADA. será ressarcido a este os crentes 
regularmente comprovados que botares !arrieis'', tendo &teimai 

al Devolução da-garantia; 

h) Pagamentos devidos pela execução. do contrato até a data ta rescisão; 

cl Pagamento co custa de desmobilização, 

8.23 -Judicial. nos termos da legislacgtzem vigor. 

CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS 

9.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios. mapas Garapa, planos estatísticos e 

quaisquer nutrbs documentos elaboradas pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela; 

9.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a. execução deste Contraia. 

guando necessário por conveniência dos serviços ou ta Administração, respeitados os limites legais e os 

diretos, assegurados e-CONTRATADA; 

9.4 	Integram a presente Centrar°. Independentemente de -transcrição, S Edital e seus Anexos e a 

PropOsO cle Preços daRSIGERATADA; 

9.5 - Não Será permitidos- a CONTRATADA. Su h-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este 

Contrato: 

9.2 	E0teCOntrata regido pela Lei ne. 8R66/93. afim de dirimir alguma &vida em casosomissos. 

istAusutAneamA- FORO 

10.1 as panes signatárai deMP Centrato 010 ge 	dar  Com ma de Utardl. EStadu da Sabia. cern reounda expressa a 

avancei autna pOr nis prMièglado que seja E por estarem pastos e contratadas, assfnam crpreSente Contrato_ em 02 (doa.' 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 	 Prr 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUT 
JOÃO PESSOA 

Av Epitácto Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: carlorio@azevedobastos.notbr  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Melhor Azevêdo de Miranda Cavaleanti, Oficial do Primeiro Registro CMI de Nascimentos e Óbitos e Privativa de Casamentos. Interdições e 
Tuteias com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Parelha, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direto que, a documento em anexo Identificado indiMdualmente em cada 
Cadigo de Autenticação Digital' ou na 

referida sequência. foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais. assim, cada Selo Digital de.Fiscallzacião Extrajudicial contém um código único (por exemplo: 

Selo Digital: ABC12345-

K1X2) e 
dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Senrenfia.pode ser-confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 

através do Mie do Tribunal de Justiça do Estado da Parelha, endereço http://cOrregedoria.fiph.jus.briselo
-digltag  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE 
TRABALHO DA SAUDE tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documenta 

apresentado a este Cartório. 
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 05/1212018 14:55:00 (hora local) &revês do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 

acordo como Art. 1°. 10° 
 e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 

titular do Cartório Azevêdo Bestas, podará ser solicitado diretamente a empresa COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE ou ao 

Cartório pelo endereço de e-mail autenfearggazevedobastos.notbr 

Para Informações mais detalhadas deste ato, aceSSe o sita tApautdIgital.anveclobaetes.nabr e informe o 
Código de Consulta desta 

Declaraçdo. 

Código de Consulta desta DeCiataÇãO: 1125930 

A consulta desta Declaração estará disponlvel em nosso site até 0411212019 15:23:57 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 70950412180814100821-1 a 709504121808
14100821-6  

:Legislações Vigentes: Lei Federai n°8.935/94, Lei Federal n° 10406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n
°  13.105/2015,  Lei 

Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013  e Provimento CGJ N° 003/2014. 

C referido é verdade, dou M. 
CHAVE DIGITAL 

00005b1d7342194f05712d6gfeac051m92fc770819742e
3732a1625157cf4e08a738d1c831Matcc1009ab4088a1c287e185ccOad02719c730a(5354d71 
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BANIA 

CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA(CRA-13A), 
CERTIFICA 

que a pessoa juridica abaixo identificada, em obediência ao art. 15 da Lei N° 4.769/65, 
encontra-se habilitada tecnicamente e em situação REGULAR, neste Conselho, para atuar nos 
campos da Administração, previstos no art. 2°, alineas "a" e "b" da Lei n° 4.769/65 e campos 

conexos da AdminiStração. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 
Razão Social: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

CNPJ: 19.322.934/0001-78  
Registro no GRÃ-BA: 03030 Tipo Inscrição: P 
Data Registro:04/2/2014  

Enclereço:PRAÇA TANCREDO NEVES, 86 SL32A E 32B,CENTRO,VITORIA DA Capital Social: 1.100.351,00  

CONQUISTA/BA 

Responsável (is) Técnico(s): LÚCIO MARDEN ARCANJO RAMOS, Registro Cep: 45.015-904 

CRA-BA n° 23670 
Obieto Social: ATIVIDADES DEAP010 A GESTÃO DE SAÚDE. 

Certificamos ainda que a referida pessoa juridiea encontra-se em dia com suas obrigações financeiras para com este 

A presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que. posteriormente. venham a ser Conselho, até o exercicic de 2019 . 

apurados por este ORA contra n titular deste registro. 
A falsificação deste documento, sujeita o infrator o proceSS0 disciplinar inclusive o Responsável Técnico ao devido 

processa ético e constitui-se em crime previsto no Código Penal sujeitando o(s) autor(es) à respectiva ação penal. 

Qualquer rasura meneada invalidará este documento. 

Validade: 31 de Dezembro 
de 2019, desde que o registro permaneça em situação regular. Emissão: 013101 /2019 

Confirme a autenticidade e a regularidade 
deste documento na página 

www_t_
te.orgMeagina/722/Servicae-Onlirte.espn mediante numero de controle a seguir: 

CONTROLE: 2019-651422419 



CONSELHO REGIONAL DEADMINISTRAÇÃO DA BANIA 
Certidão de Regularidade Profissional 

O Conselho Regional de Administração da Bahia (CRA-BA), no uso das suas 
atribuições legais, e considerando a documentação apresentada, CERTIFICA 
que a Pessoa Física abaixo citada, encontra-se REGISTRADA, ATIVA e em 
situação REGULAR com suas obrigações nos termos da Lei ri° 4.769/65 e do 
Regulamento aprovado pelo Decreto n° 61.934/67, não estando, portanto, 
excluída do exercício da profissão. Este documento é válido dentro deste 

exercício. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

'Nome: LÚCIO MARDEN ARCANJO RAMOS 
Titulo: ADMINISTRADOR 
Registro no CRA-BA N°: 23670 	Desde: 16/07/2012 

Processo N° 1013/2012 

A presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriorrnente
,  

venham a ser apurados contra o titular deste registro. 

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração (ges) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, 

esta Certidão perderá a sua verdade para todos os efeitos. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o 

autor à respectiva ação penal. 
Emissão: 08/01/2019 Validade: 31 de Dezembro de 2019, desde que o registro permaneça em situação regular. 
Confirme a autenticidade e a regularidade deste documento na página wfl- 

b o 	
brfioa 'na/722/Serv"cos-Online as mediante numero de controle a seguir. 

CONTROLE. 2019-649606446 
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Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, celebrado, Y .• 
de um lado, pela COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE com y 
registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ n° 19.322.934/0001-78 
estabelecida na Praça Presidente Tancredo Neves, n° 86, Edifício Conquista Center, 2° 
piso, Sala 32 A e 32 B, Centro, na cidade de Vitória da Conquista - Ba., CEP —45.000-

525, neste ato representada pela sua Representante Legal, a Sra. DAIANE SILVA 

MOREIRA, brasileira, casada, Técnica de Enfermagem, portadora do RG n° 
074.536.96-69 SSP-BA, e CPF ri° 012.920.665-20, residente na cidade de Vitória da 

Conquista — BA., doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado o Sr. LÚCIO 

MARDEN ARCANJO RAMOS, brasileiro, casado, Administrador, portador do CPF n° 
031.990.655-89 e do RG n° 1425220150 SSP/BA, Residente na Rua Antônio Dantas, 
n° 644, Alto Maron, na cidade de Vitória da Conquista/BA, devidamente inscrito no 

CRA-BA sob n° 23670, doravante denominado CONTRATADO, estabelecem as 

partes, de comum acordo, as seguintes disposições: 

Cláusula Primeira: o objeto do presente Contrato é a prestação de serviços do 
Contratado à Contratante, visando prestar assessoramento dentro de sua área de 
atuação profissional, na qualidade de Responsável Técnico, de acordo com o "Manual 
do Responsável Técnico Administrador" do Conselho Federal de Administração. 

Cláusula Segunda: o Contratado cumprirá a carga horária semanal de 4 (quatro) 

horas e mensal de 16 (dezesseis) horas. 

Cláusula Terceira o presente Contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, 

iniciando em 02/01/2019. 

Cláusula Quarta: fica estipulado o valor de R$ 
1.950,00 (um mil novecentos e 

cinquenta reais), a 
título de remuneração mensal ao contratado, devendo este ser 

pago pela contratante até o dia lodo mês seguinte ao da prestação do serviço. 

Cláusula Quinta: o Contratante propiciará todas as condições para o bom 

desempenho daContratado. 

Ciáustila Sexta: o presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, 

desde Imue haja a coinunicação.  formal no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, anteriores 

ao desfrato. 
Parágrafo Único. A cooperativa apenas poderá destratar o presente Contrato se estiver 
rigorosamente em dia com os honorários profissionais do Responsável Técnico. 

Cláusula Sétima: caso sobrevenharn pendências a título de honorários devidos ao 
Responsável Técnico, por ocasião do vencimento do contrato, estipulam as partes de 
comum acordo que o contratado terá direito a uma multa equivalente a 0,5 %, podendo 
o profissional executar o Contratante, uma vez que este instrumento é título executivo 
extrajudicial, na forma do Art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil. 

ADMINISTRAINVA 
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COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

Vitória da Conquista - Ba., para dirimir eventuais litígios acerca do contrato, podendo 
ser resolvidos, também, por meio de procedimento arbitrai. E por estarem justos e 
contratados, subscrevem o presente em três vias de Igual teor e forma, na presença de 

fiscalizadora do exercício profissional, deverá ser submetido à apreciação  

acordo com a legislação em vigor, ficando eleito entre as partes o Foro da Comarca dé 

Cláusula Oitava: o presente Contrato, para que seja reconhecido pela entidade 

Presidente do Conselho Regional de Administração da Bahia. 

Clausula Nona: as controvérsias originadas do presente contrato serão reada2e2  
1
Proc N` 	z  

d ° 

2 (duas) testemunhas. 

Vitória da Conquista - Ba., 27 de Dezembro de 2018. 
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COOFEMED COOPEWIVA IDE TRABALHO DA SAÚDE 

DAIANE SILVA MOREIRA 
CPF N°012.920.665-20 

Presidente 

Contratado: 

, O 

Cf te)  
LÚCIO MARDEN ARCANJO RA S 

CRNBA N° 23670 
CPF N° 031.990.655-89 

Responsável Técnico 

Testemunhas: 

- 	1) 	  
Nome: 	 43 
CPF N° 01c). 14  

CONSELHO 'REGIONAL DE 
ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA 

Certifico que este contrato foi exantodo 
pot este CRAISA e está acorde com a 
LegSkieeln otos do 

lvador/BA, 	
CFAIGRAs. 

Sa 	
in A 	

c 1 CJ 

l  

Contratante: 

70/to  

úeoicated OceDperati,:go de Tf-a-ente ,d,ss Saúde 
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RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

0 	RRT N° 

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA - CRABA 

Senhor Presidente, 

Solicito o Registro de Responsabilidade Técnica -MIT em meu 
nome, devendo o mesmo ficar arquivado neste CRA-BA, 1:um como 
no dossiè/processo da organização, cujos serviços descritos abaixo, 

estão sob a minha responsabilidade. 

Tipo de Registro: 

RS 
07 

EL Ir 	 

Nome do Profissional: 

os 	
LOral de Trabalho Pidereçã ConiPláto): 	

1 • -7  i 
LIJCIO MARDEN ARCANJO RAMOS 

04  PC PRESIDENTE TANCREDO NEVES, N° 86, EDIF. CON. CENTER, SALA 32 A e 32 B, 
CENTRO VITÓRIA DA CON 1IISTA-BA - CEP - 45.000-52

5. 

Telefones 	
ermanencia no Estabelecimento (Dias da Semana): 	

og 	orado: 

( 77) 98807-9887 	
ssoFl TEREI QUA EQUIE SEX Ell SAB . Desta à l8 

CNPJ: 19.322.934 0001-78 

ano Social: 

COOPENIED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE 

1 fl  Endereço para correspondência: 	
Filial 	Sede le 

1 
1 1-' PC PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 14G 86, EDIF. i 0 

VITORIA DA CON LTISTA-BA. CEP -45.000-5
25. 

Des 	
çao dos serviços da Pessoa Jurídica. 

- ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE 

Tipo de vinculo profissional can a Contratante: 

c 	uadro 	
'Prestador d servios 

edo d 16 	Prazo do contrato: 
Valor da remuneraçao 

12 meses 
RS 1.950,00  

Tipo de Registro: R' 
 

CONQUIS 

Telefone: (77) 3421-0841  

TA CENTER, 2° PISO, SALA 32 A e 32 B, CENTRO, 

Promotor'o 	
Administrador/Procurador 

Vigência do contrato: 

De: 02/01/2019 k 31/12/2019. 

VITÓRIA DA CONQUISTA -DA. 27/12/20
18. 

L CIO • e ' N ARCANJO RAMOS 
CRA/BA N° 23670 

Administrador 

1° Via - Contratado 
2° Via- Contratante 

aa-55 

3° Via - CRA-BA 

a 4  
5 I 

DAIANE SILVA MOREIRA 
CPFN° 012.920.665-20 

Presidente 
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RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2018 

PROCESSO N.' 1001043/2018 
OBJETO: Registro de preços para contratação dos serviços continuados de apoio a mão 
de obra, médicos especialistas e demais profissionais de saúde, com execução mediante 
o regime de empreitada por preço unitário, para atender às necessidades da Prefeitura 
Municipal de Delmiro Gouveia/AL (Secretaria Municipal de Saúde) 

PROPOSTA VENCEDORA 

Empresa: COOFEMED COOPERATIVA DE SAUDE 
CNPJ N°: 19.322.934/0001-78 
Lote 01 - RS 1.650.000,00 
Valor Global: R$ 1.650.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta mil reais) 

VALOR MENSAL ADJUDICADO: R$ 1.650.000,00 (um milhão seiscentos e 
cinquenta mil reais). 

Delmiro Gouveia/AL, 21 de janeiro de 2019. 

tfi'S=IntfincaY.  
Pregoeira 
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MDM CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP, inscrita no 
CNPJ sob o n°26.39995410001-02. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO 
OBJETO: Acréscimo no percentual de 24,500000% do valor do bate 
01 e percentual de 40878916% do valor do lote 02 ao valor do 
Contrato n° 001/2018-TP. CLÁUSULA SEGUNDA — DOS 
VALORES: O valor acrescido ao Contrato na 001/2018-TP, é o 
correspondente a R$ 42.639,83 (quarenta e dois mil, seiscentos e 
trinta e nove reais e oitenta e três centavos) para o lote 01 e RS 
132.827,55 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e 
cinquenta e cinco centavos) para o lote 02, totalizando o equivalente a 
RS 175.467,38 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e 
sete reais e trinta e oito centavos). CLÁUSULA TERCEIRA — DO 
ACRÉSCIMO - Com o acréscimo o valor global do contrato primitivo 
passa a ser de RS 674.436,89 (seiscentos e setenta e quatro mil, 
quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos, sendo: 
LOTE 01 = RS 216.680,10 (duzentos e dezesseis mil, seiscentos e 
oitenta reais e dez centavos) e LOTE 02 = RS 457.756,79 
(quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e seis 
reais e setenta e nove centavos). Picam ratificadas as dentais cláusulas 
do contrato de n° 001/2018-TP. FUNDAMENTAÇÃO: Autorização 
do Senhor Prefeito do Nhuticipio e no artigo 65, inciso 1, alínea "a", 
da Lei ri° 8.666/93. ASSINATURA DO TERMO: 28/01/2019. 
SIGNATÁRIOS: Pela Contatante: Geraldo Novais Agra Filho-
Prefeito; Pela Contratada: Julliany Tavares Machado dos Santos - 
Representante legal. 

Carneiros (AL), 28 de janeiro de 2019. 

GERALDO NOVAIS AGRA FILHO 
Prefeito 

Publicado por: 
Arnaldo de Araujo Alceio 

Código Idendficador:052F0334 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
RESULTADO DE LICITAÇÃO.  

PREGÃO ELETRÔNICO Na 014/2018 
PROCESSO N.° 1001043/2018 
OBJETO: Registro de preços para contristação dos serviços 
continuados de apoio a mão de obra, médicos especialistas e demais 
profissionais de saúde, com execução mediante o regime de 
empreitada por preço imitaria, para atender às necessidades da 
Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/AL (Secretaria Municipal 
de Sande) 

PROPOSTA-VENCEDORA 

Empresa: COOFEMED COOPERATIVA DE SAUDE 
CNPJ N°: 19.322.934/0001-78 
Lote 01- RS 1.650.000,00 
Valor Global: R$ 1.650.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta mil 
reais) 

VALOR MENSAL ADJUDICADO: RS 1.650.000,00 (una milhão 
seiscentos e cinquenta mil reais). 

Delmiro Gouveia/AL, 21 de janeiro de 2019. 

REM VANESSA MELO DE LIMA 
Pregoeira 	

Publicado por: 
Ana Ligia da Silva Gomes 

Código Identificadon8C7DE7BB 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS 
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito do Município de Dois Riachos, do 
uso de suas atribuições Legais com base no parecer da procuradoria e 
dos outros que compõem o procedimento Licitatorio, considerando as 
disposições contidas do art. 43°, inciso V da Lei Federal no 8.666/93 
e demais normas aplicáveis à espécie, resolve HOMOLOGAR os 
itens do Certame Licitattirio, modalidade Pregão (Presencial) sob o n" 
009/2018, que tem por objeto o registro de preços para eventual e 
?unira contratarão de empresa especializada para a prestação de 
serviços contínuo e fracionado de locação de veiculas de pequeno. 
médio e grande porte destinados ao transporte escolar, para atender a 
demanda de alunos matriculados na rede pública de ensino do 
Município de Dois Riachos/AI., em favor da Empresa: JOSE 
CARLOS ROCHA — ME (ROCHA INCORPORAÇÕES), pessoa 
juridica de direito privado, com CNP] der? 04.189.24010001-37. com  

sede na Av. Jangadeiros Alagoanos, 665, sala 04, Pajuçara, Cidade de 
Maceió, Estado de Alagoas. CEP 57.030-000, vencedora do certame 
em referência, no valor total de R$ 1.748.082,82 (UM MILHÃO, 
SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL E OITENTA E 
DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS). 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E CONVOCAÇÃO 

Concluída a fase preliminar de recebimento e abertura dos envelopes 
de propostas e documentos de habilitação e considerando a 
homologação do processo licitatorio, adjudico o seu objeto ao 
vencedor e autorizo efetivar a execução de seu objeto com os recursos 
da dotação orçamentária indicada, Em consequência, nos termos e 
condições preconizadas pelo artigo 64, capta, da lei federal nc 
8666/1993 e ainda pela previsão do art. 4°, inciso X II da Lei 
Federal u° 10.520/02, convoco o adjudicatiaio do certame licitatório 
supra, para no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, comados da data 
desta publicação, comparecer na sede administrativa da Prefeitura. 
situada na Avenida Miguel Vieira Novaes, e 100, Centro, Cidade de 
Dois Riachos (AL), para assinatura da respectiva Ata de Registro de 
Preços e dos contratos com os itens dela registrados que advir, sob 
pena de decair o direito da contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no edital do certame. 

Dois Riachos (AL), 29 de janeiro de 2019. 

RAMON CAMILO SILVA 
Prefeito 

Publicado por: 
Alessandra Lopes Barros 

Código Identificador: IDCF0410 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIIAI'l 
PORTARIA N° 02, DE 02 DE JANEIRO DE 2019. 

Nomeia ocupante de cargo de provimento em 
comissão elou funções de confiança da 
Administração Pública Municipal Direta e Indireta. 

O Prefeito do Município de INHAPI, no uso das atribuições que lhe 
conferem a Lei Orgânica do Município, e 
Considerando a necessidade de nomeação de ocupantes para os 
cargos previstos na estrutura administrativa municipal. concernente 
aos cargos de provimento em comissão e funções de confiança: e 
Considerando que, por força constitucional as funções de confiança e 
os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, 
demissiveis ad mann. conforme prescrevem o art. 37. II de o V. da 
Constituição Federal, 

RESOLVE: 

Art. I° NOMEAR o Senhor João Rosalvo da Silva, portador do RG 
2896433874 SSP/SP e CPF 185.425.518-50 para exercer o cargo de 
Assessor, de simbologia CC-5. 

:OSIS 
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DESPACHO 

Processo Administrativo n° 1001-043/2018 

Pregão Eletrônico n° 14/2018 

Assunto: Contratação de empresa para os serviços continuados de apoio a mão-de-obra, 
médicos especialistas e demais profissionais de saúde, com execução mediante o regime 
de empreitada por preço unitário, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Delmiro Gouveia - AL (Secretaria Municipal de Saúde). 

Conforme objeto expresso acima, o processo administrativo teve sua finalização 
com a empresa vencedora-. 

COOFEMED COOPERATIVA DE SAÚDE, CNN N° 19322.934/0001-78, 
vencedor do Lote 01 - com valor mensal de RS 1.650.000,00 (Um milhão seiscentos e 
cinquenta reais). 

Em conformidade com a publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado 
de Alagoas, no dia 30 de janeiro de 2019. 

Ante o exposto, encaminhem-se os autos a Procuradoria Geral do Município para 
pronunciamento e análise jurídica da fase externa. 

Delmiro Gouveia- AL., 30 de janeiro de 2019. 

wir4n.  
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ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMI RO GOUVEIA 

PROCURADORIA JURIDICA 

Processo Administrativo n° 1001043/2018. 
Modalidade: Pregão Eletrônico Para Registro de Preços - SRP. 

Objeto: Prestação de serviços de profissionais de saúde. 
Parte Interessada: Secretaria Municipal de Saúde. 

PARECER PGM GAB N° 	g" 45 /2019 

EMENTA: FASE EXTERNA. DIREITO 
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO PÚBLICA. 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. EXAME 

JURÍDICO. 

1- RELATÓRIO. 

A Comissão Permanente de Licitação, por meio de sua Pregoeira, Sra. &fica 
Vanessa Melo de Lima, solicita desta Procuradoria análise e emissão de Parecer jurídico acerca 
da legalidade dos atos praticados no Processo Administrativo n° 1001043/2018 (fase 
externa), que ensejou o Pregão Eletrônico n° 14/3018. 

preferido certame tem como objeto "contratação de empresa para os serviços 
continuados de apoio a mão-de-obra, médicos especialistas e demais profissionais da 
saúde, com execução mediante o regime de empreitada por preço unitário, para atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia - AL". 

Na fase de lances, a Pregoeira, após a apresentação das propostas das Empresas 
participantes, adjudicou o lote 01 à. empresa COOFEMED COOPERATIVA DE SAUDE, inscrita 
00 CNPJ n° 19.322.934/0001-78, no valor global de 1.650.000,00 (uni milhão, seiscentos e 

cinquenta mil reais) de acordo com a Ata da Sessã.o. 

É o relatório, passo à fundamentação jurídica. 

- ANÁLISE JURIDICA. 

Co ide . oes 

De inicio, mister esclarecer que o presente opinativo tem o condão de analisar tão 
somente a legalidade dos atos a serem praticados, verificando a existência ou não da 
possibilidade jurídica do pleito, entretanto, não se analisa a conveniência e oportunidade, eis 
que é ato discricionário da Adminislração, tendo o presente tão somente função opinativa, não 

sendo, então, vinculante ao gestor. 

Superada a prefaciai, passar-se-á a análise do pleito propriamente dito. 

Também cumpre esclarecer que a fase interna já foi apreciada pelo Parecer datado 
deli de outubro de 2018, devidamente subscrito por este Procurador do Município, razão pela 

qual não será objeto desta nova análise. 

Página de 3 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DELM IRO GOUVEIA 
PROCURADORIA JÚRIDICA 
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2.1- DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO ATO CONVOCATÓRIO. 

O aviso com o resumo do instrumento convocatório, contendo a definição do 
objeto da licitação, o endereço onde ocorrerá a sessão pública, a data e hora de sua realização, 
os meios de acesso ao edital completo e mais informações sobre o certame, foram publicados 
nos seguintes meios: 

Tribuna Independente (Jornal de Grande Circulação), datado de 21 de dezembro de 
2018; 

Diário Oficial dos Municípios, datado de zo de dezembro de 2018; 
Diário Oficial da União, datado de 21 de dezembro de 2018; 

Assim, foram atendidas as formas de divulgação e prazo de antecedência 
estabelecidos no inciso V, do art. 40  da Lei no 10.520/02 e art. 21 da Lei n° 8.666/93, para a 
modalidade e tipo de licitação em tela, tendo em vista que a data de abertura do Pregão se deu 
em In de janeiro de 2019. 

2.2 - DA FASE DE CREDENCIAMENRO E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 

Iniciado o certame, o lote oi foi adjudicado em favor da empresa COOFEMED 
COOPERATIVA DE SAUDE, inscrita no CNPJ no 19.322.934/0001-78, no valor global de 
1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais) de acordo com a Ata da 
Sessão. 

Por fim, constatamos que o preço é inferior ao valor estimado pela administração 
pública municipal, Ata da Sessão, Histórico e Mapa Comparativo. 

2.3 - DA FASE DA HABILITAÇÃO. 

Registre-se que, conforme a ata da sessão, a CPL atestou que a empresa que 
ofertou o menor preço, COOFEMED COOPERATIVA DE SAUDE, inscrita no CNPJ n° 
19.322.934/0001-78, apresentou as documentações exigidas no edital, em observância ao art. 
27 da Lei n° 8.666/93. Assim, devido à regularidade das propostas de preço e documentos de 
habilitação, a Pregoeira adjudicou o referido lote em favor da empresa supracitada. Salienta-
se ainda que não foi consignado em ata intenção de recurso. 

Portanto, considera-se que todas as fases inerentes ao procedimento 
transcorreram corretamente, nos termos da legislação pertinente. 

- DA CONCLUSÃO. 

Ante o exposto, a PGM conclui pela regularidade da adjudicação do lote, no tocante 
as publicações, credenciamento e habilitação, subsidiando o entendimento nos documentos 
que instruem o processo e na Ata da Sessão, conforme acima aduzidos e, ainda, • .12Snosto 

ma 2 de 3 



Gouveia/AL, oi de fevereiro de 2019. 

vabieto 
Mimicipio 

OAB/AL n 15395: 

na Lei n°10.520/02, Lei n.° 8.666/93 e Lei Complementar a° 123/2006. 
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ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA 

PROCURADORIA JURIDICA 

Por oportuno, salientamos que o presente parecer tomou por base exclusivamente 
os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em 
epígrafe. Destarte incumbe a esta Procuradoria do Município prestar consultoria sob o prisma 
estritamente jurídico, não analisando aspectos técnico-administrativos, elementos de caráter 
financeiro, tais como dotação orçamentária, saldo, fracionamento de despesa, bem como 
critério de conveniência e oportunidade, tendo em vista que a análise de tais elementos não é 
de competência desta Procuradoria. 

Por fim, ressalta-se que antes da celebração do contrato seja exigido que a 
potencial contratada apresente a manutenção das condições de habilitação junto à 
arljninistração pública. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Subam os autos à consideração e decisão do senhor Prefeito, evoluindo, em 
seguida, a Secretaria competente para as demais e legais providências. 

Ciência aos interessados. 

Página 3 de 3 
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MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA 
Praça da Matriz n° 08,- Centro-Te1.3641-1178 - CNPI:12.224.895/0001-27 

GABINETE DO PREFEITO 

Processo Administrativo n° 1001-043/2018 

Assunto: Contratação de empresa para os serviços continuados de apoio a mão-de-

obra, médicos especialistas e demais profissionais de saúde, com execução 

mediante o regime de empreitada por preço unitário, para atender as necessidades 

da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia — AL (Secretaria Municipal de 

Saúde). 

Encaminha-se este processo administrativo para Controladoria Geral deste Município, 

para emissão de parecer final. 

Após, retomar-me o mesmo. 

Delmiro GouveiaJAL, 01 de Fevereiro de 2019. 

J 	i4 
ERALD ti& UltitiêORDEIRO 
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Parecer da Gen.  tr,dadoria Geral do Município 

Processo: 1001-043/2u18 

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de profissionais da saúde 

como meditas espeói-listi,  rnisdiro clinico geral, médicos de PSF e dernris profissionais da saúde 

- 	necessários para atender.  às necessidades da Secretaria municipal de Saúde do Municipio de Delmiro 

- • ,Ç.oLiVaia.AL. 

Constam no referido Processo Administrativo: 

. 
1. Pedido de licitação; 

2.. Termo de Referência com estimativa horas/mês; 

• 3.• Aprovação do Termo de Referência; . 	• 

4. , 03 (três) cotações.de  preçcs;. • 	- 

, 5. Demonstrativadepreço médio; 	: 	• 

. Informação de Disponibilidade Orçamentária; 

7. Termo de Abertura de rrocédimento licitatórip• 

a Portaria com desighabão de pregoeiro.e equipe de apoio; 

Minuta de Edital- Pregão' Eletrônico - SRP: 

Minuta do Contrato; 

Pareceduridico — Fase tntefria; 

:2. Autorização4 da eetbzanão do procedimento licitatório pelo Chefe do Executivo; 

Cápias.de puhlitees AO DOU, Tribuna Independente e DOM- A trelativas ao pregão; 

Edital/Preg5,agetranico na 14/2018; 

Ata da sessãoftegão Eletrônicon°-1412018; 

Cópia de pubFcação de DOM —AL-comunicando a proposta vencrdora; 

Proposta de preço Readequada com a composição de custo; 

Documentos ,ria Habilitação, Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista; 

Qualificaçãó Econômica —Financeiro; Qualificação Técnica da COOFEIV1ED COOPERATIVA DE 

SAÚDE; ••• 

Parecer final da Pracuradoila.Geraltio Município, -• • 

  

CNPJ: 12.2242.95,M001,2,1'..-.caritt--- CEP 57480-00C) EOWE/F: 	2.) 	1-2665 . 	.• 	. 	. 
E-rnaii: conrsolarloriadeltniro.iüPgrnall.com  

,ç;Gi,sédilLIPaA/ 
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Parecer da Controiadoria Geral do Município 

Processo: 1001-043/2018 

— DA ANÁLISE 

Trátarn-sedea .autor.referente ao processo n2  1001-043;  Pregão Eletrônico n° 14/2018 — . 	 . 	. 	. 	• 
Sistema de Registroa-Péeços, que tem por objeto a Contrafação de empresa especializada para 

o/ES:fação de serviços de profissionais da saúde corno médicos especialistas, médico clinico geral, 

médicos de PSF e demais profissionais da saúde necessários para atender-às necessidades da 

Secretaria municipal de Saúde do Município de Delmiro Gouveia-AL. 

, ... 	• 	EMPRESA F 	CRITÉRIO VALOR 

COOFEMED COrERATIVA DE SAÚDE 

CNRI ng 19322.934/0001-78 	• 	. 
PREÇO GLOBAL MENSAL R$ 1.650.000,00 

H —DA-FUNDAMENTAÇÃO 
. 	. 	, 

Inicialmente é. válicio frisar que a Carta Magna dispõe em seu art. 197 que "são de 

re.levânCia pública as ações e Ser-VIÇOS de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, 

sobre sua regulameritaçãkfisca I izrçae e controle, devendo:sUa-execução ser feita diretamente ou 

através de terceiros ie,Canibém, por peksoa física ou jurídica de direito privado”. 

No mesmo sentido, a Constituição Federal ainda dispõe que a assistência à saúde pode 

ser exercida pelas entidades privada. Isso dispõe o art. 199: 

Art:159.-kas.;istência tà saúde é livre à iniciativa privada. 

' 	§jP. As instithicâés priVaá'as- poder-dó jsoft.icipar de forma coMplementor do sistema 

'étnico desaúde/ sedar:da Cliretrizts'dêste, mediante contrato-de direito público bu convênio, tendo 

preferência a's 	filantrópicas. dt's semlinslucrativos. 

O mesmo cif3:-Iome legal expresSarnente•aUtoriza que quando asdisponibilidades do Poder 

Público forem insuficientes pata garanti? a cobedura'aàiStêncial à população de uma determinada 

área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços orertados pela iniciativa privada. 

	3,„„3,„.„„, 	 os3lecar,r 

CHI,;: 12 22a,2957i201 27 	- 	57a3:-• 	 31:•<1-2563 
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OUVIU' - 

Parecer da da Controladoria Geral do Município 

Processo: 1001-043/2018 

Partindo desse pressuposto, entende-se que a participação complementar dos serviços 

privados poderá ser formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas 

:de direito pú'blico, tendê ;preferência, as entidades filantrópicas e as sern fins lucrativos. 

Sá-  a Lei i.8:080/90, trata expressamente da complementariedade da atuação da 

iniciativa privada nos serviços públicos de saúde, nas hipóteses em que a estrutura pública for 

insuficiente para atender a população de determinada região,. vedando/por consequência, sua 

atuação de forma.substitutiva, senão vejamos: 

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura 

assistencial à população da uma determinada área, o Sistema Único de•Saúde-SUS poderá recorrer 

aos serviços ofertados pela iniciativa privada. . . 

Parágrafo.  utile°. A'. participaçãO complementar ào's serv.icos' privados será formalizada 

mediante contrato ou coiweniti, observadas, a respeito, as.normas de'direito público. 

Nesse context.  e:  -cabe CiSstáquê o ámiceito legal 'das soCiedades cooperativas que se 

encaixam pá-feitamente nesSe . dispositiVo Jaeima.. Lispõ e a 'Lei n: 5.764/71, art. 3° "Celebram 

contrato de sociedade cooPerativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com 

bens ou serviços para cr exercício de -uma ath/idade econom•icay de proveito comum, sem objetivo 

de lucro". 

OutroSsim, para dar inicio a contristação de serviços é obrigatório fundamentar a 

economia a .ser obtida. togo, para justificar' a contratação• de52rviços•de-  saúde por-  meio de 

cooperativa, •os custos.rieverão ser maisroaduzidosdo -que se. o gestor tivesse quê arcar com todos 

os encargos inerentes ab servidor públieo. 

Na mesma linha, -selai necásário-veáligaCcornparações; dos.  preços a serem pagos à 

Cooperativa com aqu'eles fixados na. Tabát SUS' e com pagds ioár instituições privadas, como 

planos de saúde, com 6 objetivo de eortibater b supe.rfatutarnente dos serviços prestados'. 

No tocante à fiscalização do contrato, o controle realizado pelo poder público sobre a 

execução dos ajustes ceiebratios cornagentes peivadésátravésdá atuação eficaz do gastei.  e fiscal 

do contrato, á-assalteai; pnra a verificaçãiitle que os serviços eStãcisendo efetivamente prestados 

na quantidade e.qualidate contratadas:conforme prevê-o art. 67 da lei 8666/93. 
.• 

CNP 	2.224.895/0001-27 çentre — CEP: 57, (30-00Ç .FONE/FAX: (&2 36a 655 

E-ma controladorládániro.alõgWiail.carn 
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aieundo ou nosso genteE 

Parecer da Controladoria Geral do Município 

Processo: 1001-043/2018 

O Tribunal'  de Contas da União, em fiscalização originária de deliberação constante 

Despacho de 10/6/201,4,,dokMinistro-Relator Benjamin Zymler, no TC 013321/2014-3, determinou 

que é obrigdçãci.dáttOntrátada as providências enumeradas a seguir: 

ij 	Dar apreciação e aprovação, caso proceda, dos 

relatórios mensais de execução dos serviços objeto 

do contrato; 

Designar uma pessoa categorizada para 

supervisionar e acompanhar o desenvolvimento 

dos serviços, servindo de do entre as partes; 

• Designar para a fistalizaçáo dos serviços, pessoal 

ittniéo duo conhecimento dá área especifica, que 

fará todo o acompanhamento dos serviços e 

desenvolverá relatórios; 

CUM bastnoirelatórios'iriensais da contratada e de 

indliadOres de qualidade é de pesquisa de 

satisfação do usuário, apresentar parecer 

cálleidsivo 	encaminha-10 'a -  apreciação da 

aittocidade suciado?' do Município, pare as 

necessariasovaliaçães. 
. . . 

Importante salientar também que a É. ealizaeã o da carga' ilerária, bem como o 

acompanhamento da frequência dos profissionaisde:saúde:é essenciai, já que é muito comum a 

detecção de diversas irregularidades no Controle .de frequência dos médicos, nas unidades 

municipais de saúde. 

Por fim, vale ressaltar que a contratação p.or Çooperativa de,Trabalho não vem sido vista 

com bons olhos por parte das Tribunais do Trabalho; pois. os-ajustes normalmente preveem o 

recolhimento dos encargos trabalhistas, ou seja, que a empresa contratada estabeleceria uma 
. 	• 

relação de emprego cornos profiszTionais, mas na prática as taxas deixam de ser recolhidas, já que 

esses prestadores de serviço que atuam através do contrato ou são sócios ou são contratados pelas 

empresas como profissionais autônomos. 

CNP.I: 12226.895/0001-27 - centro- C:EP: 574E0-.000 FONE/FAX: {32)3641-2665 

contro6:dtidadeimir,o a!euesnail.xern 	, • 



UBÁ.; 
MARIA JELIAFV MEDEIR3S DE BARROS VILAR 

Controladora Geral do Município 

BRENO H. H. CAMURÇA 

Subcontrolador Geral do Municí 

CNPJ: 12.224.895/00ü ;A? - centio --CEP: 57420-000 FONEA)  X: (82) 3641-2665 

. , 	cçnygladayladelmir)))ai@gmaii.com  

DELM:RO 
08, COUVE:A 

`  ttuirJnndo dô àss'cY jènfár' 

Processo: 1001-043/2018 

III - DA CONCLUSÃO 

Face ao ex.p.  Ost'oesta Controladoria Municipal, no que se refere aos ditames de legalidade, 

legitimidade; etbndMiddá.de' e eficiência, opina pelo DEFERIMENTO COM RESSALVA do Processo 

Administrativo, de modo que os apontamentos acima realizados sejam observados. Além disso, 

recomenda-se que: 

Seja anexado ao processo documento emitido pelo Secretário de Saúde comprovando a 

vantajosidade da Cuntratação; 

2 Seja realizada uma comparação dos preços a serem pagos à Cooperativa com aqueles 

fixados na Tabela SUS e cdrit pagds por iMtituições-Orivadasicomo planos de saúde; 

3. 'O fiscatdesse futuro cOntrato deveépfesentar'à CGMMelatárío mensal de prestação de 

contas dez- atividades da CeMperativa;. in'clusiVe no que se refere aos pagamentos e 

frequência dos profissionais; 

É aparecer, salvo melhor juízo. 

Delmiro Gouvela, 01 de fevereiro de 2019. 

Parecer da Controladoria Geral do Município 
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PROTOCOLO N°0205058/2019 

Data: 05/02/2019 

    

       

       

e o de Sanei:ação:, Ação Administrativa 

Solicitação: APURAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS PROPORCIONAIS E TERRITORIAJS 

Descrição: OFICIO N:171/2019 COMUNICAR A IMPORTÂNCIA DA TERCERIZAÇÃO DOS SER•v .• • 
MEDICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

o Por: MARIA DANIELA LACERDA DA SILVA . SETOR ADMINISTRATIVO - SMS 

Anciamemo3 

Jata 	Destino 

tvc2vicitts: 

Código 	 Nome 

3900 	 SECRETARIA DE SAUDE 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIAINCIW 	  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 	IF& 	-415  

CNPJ: 11.261.089/0001-66 

OFíCiO. N°171/2019 SMS/DG 

Á Controladoria Geral do Município 
Att: Brants Henrique Holanda Camurça 

Delmiro Gouveia, 05 de janeto 	U..• • tt. 

venho através deste, comunicar a importância da terceirização dos seráços 
Secretaria Municipal de Saúde de Delmiro Gouveia, na busca da melhoria financeira, os 

atendimento e contratações de especialidades médicas para o município. 
E fato que. neste momento, há uma grande oferta de vagas para médicos em todo c Etrsii 

e. por tal motivo. a escassez de profissionais médicos atinge diretamente, os municípios 

bes CIOS yandes centros tio:tante 
Delmird Gouveia transporta diariamente, cerca de 60 pacientes para acOrnlarinhiT .".to 

Consultas com especialistas em Maceió, Arapiraca, Santana do Ipanema e Pairne,rn uss 

índios em Alagoas, além de Paulo Afonso, Aracajú, Salvador e Recife. 
Estes custos de transporte somaram em 2018, mais de R$ 1.000.000,00 (uni milhão de 
reais) quando considerados os cusios com combustível, diárias e desgaste dos velodicto itts 

Ctes:o modo, saraves da cooperativa medica. será possível buscar proiisstonais 

especializados dava o atendimento das demandas mais criticas entre tte otictettt 

transportados para estas localidades, reduzindo os custos e garantindo maior comodidade , 

serviço de qualidade para os pacientes. 
Além deste, através da cooperativa, também é possível atingir economia sobre os tribufu: 

financeiros.  

André Luiz 125dcigues Ramnlitc 
Secretário Municipal de Saud& 

CPF 042.892.134.56 
Portaria rtr 



Verbas 	 Cooperado 

1.000,00 Salário nominal (ou faturamento 

cooperativa/autônomo) 

Empregaio,• 
Próprio 

1.000,00  

no:viciai; 

Benefícios trabalhistas (férias, 

:;3 sobre lar.os. 13e salário) 
0,00 19430(1) 	0.00 

o) Contribuição previdenciaria — 
pane da contratante 

411,98 (2) 262,75 3) 

custo Toa i para o Contratante 1.411,98 1.457,05 1.200.0C 	• 

_ICENDA: 

Bc-neficios trabalhistas: férias (8,33%1+ 1/3 sobre férias (2.77%) /-1 3 saiári:-
-1 .2;3; 

(2; Contribuição providenciaria em relação ao cooperado: parte do contratante; 
:,3) Contribuição previdenciaria — empregado: Aplica-se a aliquota de 22% sobre o saiario rionima 
Os be.neficios trabalhistas (a alíquota de 22% possui o seguinte desdobramento: contribuicãe 
previdenciária-FRBS5 (20,0%) + Seguro Acidente Trabalho-SAT6 (2.0%)); 

Com tr:buksáo providenciaria — contribuinte individual: A contribuição previdenciaria ochivei 
erupregador cie traia:libados individual è g,:tai a 20% do salário nominal. 

Verca-se então que., além das vantagens técnicas, há a vantagem econõmica para a 
gestão municipal. 

Certo do atendimento desta solicitação 

Atenciosamente, 

André 	
Áto, 

L 	mingues Ramalho 
Secretáno Mumonal de Sande 

CPF 042.892.134-56 
Portana Ne 17483 

ANDRE LUIZ RODRIGUES RAMALHO 

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE 



DELMIRO 
GOVEIA 

A Cuidando do nosso gentel 

Processo Administrativo n° 1001-043/2018 

Pregão Eletrônico n° 14/2018 

HOMOLOGACÃO 

Ob'eto• Eventual prestação de serviços continuados de apoio a mão de obra, médicos 
especialista e demais profissionais de saúde, com execução mediante o regime de 
empreitada por preço, especificados nos itens do termo de referência_ 

Com base nas informações: HOMOLOGO o presente, em favor da empresa: 

COOFE1V1ED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE CNPJ N° 

19322.934/0001-78, valor mensal de R$ 1.650.000,01 (Um milhão seiscentos e 

cinquenta mil e um centavos). 

Delmiro Gouveia - AL, 13 de fevereiro de 2019 

c-LÀ-x-ei; ,ój 
Eraldo Joaquim °ordeiro 

1 Prefeitc( 

F.  



' DELMIRO 
o.nsa GOUVEIA 

Cuidondo do nctso g2nud 

lpfec, N 	  

ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO 
GOUVEIA 

Processo Administrativo n° 1001-043/2018 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS, Pessoa 
Jurídica de Direito Publico interno, inscrito no CNPJ sob o n° 12.224.895/0001-27, com 
sede na Praça da matriz, n.° 08 Centro, na cidade de Delmiro Gouveia, Estado de Alagoas, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Eraldo Joaquim Cordeiro, brasileiro, 
solteiro, funcionário público, portadora da cédula de Identidade n° 404.258 SSP/AL, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 354.556.675-72, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n° 14/2018, 
publicado no Diário Oficial do Município do Estado de Alagoas de 30 de Janeiro de 2019, 
RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo 
com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições 
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n°29.342, de 28 de novembro de 2013, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 

DO OBJETO 

L1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de 
serviços continuados de apoio a mão de obra, médicos especialistas e demais profissionais 
de saúde, com execução mediante o regime de empreitada por preço, especificados nos 
itens, do Termo de Referência anexo ao edital do Pregão, que é parte integrante desta Ata, 
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as demais 

condições ofertadas na proposta stto as que seguem: 

COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE CNPJ N° 
19.322.934/0001-78, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, n° 86, 2° piso, sala 32a 
e 328, centro, Vitória da Conquista - BA, neste ato representada pelo seu representante 
legal a Senhora Daiane Silva Moreira, portadora do RG n° 0745369669 SSP/AL, CPF (MF) 
N°012.920.665-20, com sede na Avenida Jardim Guanabara, s/n, 50  avenida Lote A. Bloco 
Pelicano, n° 13, Apto. 001, CEP 45.026-145, Vitória da Conquista— BA. 



i'roc. 

'Els. '•1 DELMIRO alrfr COUVEIA 

Especificação Quantidade 
Valor 

unitário 
Valor Mensal Item 

01 Serviços de atividade biomédica 1100 13,58 14.882,00 

07 Serviços de enfermagem 4000 18,79 75.165,36 

03 Serviços de atividade farmacêutica 2100 12,03 25.255,56 

04 Serviços de fisioterapia 3200 11,27 36.079,37 

05 Serviços de fonoaudiologia 1440 30,07 43 29525 

06 Serviços médicos clinico geral 3000 67,65 202.946,48 

07 
Serviços médicos para programas 

de saúde da família. 
3000 75,17 225496,09 

08 Serviços médicos em radiologia. 1200 67,65 81.178,59 

09 Serviços de atividades em nutrição 2100 15,03 31.569,45 

10 Serviços de atividade odontológica 3200 33,82 108.238,12 

11 
Serviços médicos de atividade 

oftalmológica 
1200 75,17 90.198,44 

12 
Serviços médicos de atividade 

ortopédica. 
1200 67,65 81.178,59 

13 Serviços médicos de urologia 1200 75,17 90.198,44 

14 Serviços de atividade psicologia 2100 24,05 50.511,12 

15 
Serviços de atividade técnica de 

psiquiatria 
1200 67,65 81.178,59 

16 
Serviço de atividade técnica de 

enfermagem. 
5300 11,27 59.178,59 

17 
Serviços de atividade técnica de 

radiologia. 
1500 15,03 22:549,61 

18 
Serviços médicos de atividade 

endocrinologia. 
1200 67,65 81.178,59 

19 
Serviços médicos de atividade 

neurologia. 
1200 75,17 90.198,44 

20 
.. 

Serviços de auxiliar para atividade 
enfermagem. 

1600 9,02 14.431,75 
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21 Serviços médicos de atividade 
pediatra. 1200 75,17 90.198,44 

22 Serviços de Assistente Social 3500 11,91 41.687,46 

23 Serviços técnicos em atividade 
nutricionista 

1200 10,52 12.627,78 

R$ 1.650.000,01 (Um milhão seiscentos e cinquenta mil e um centavos). 

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

3.1. São participantes todos os órgãos e entidades que compõe a Administração do 
Município de Delmiro Gouveia: 

VALIDADE DA ATA 

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de 
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, não podendo ser prorrogada. 

REVISÃO E CANCELAMENTO 

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a 
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao 
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as 
disposições contidas na alínea "d" do inciso Il do caput do art. 65 da Lei Federal n° 8.666, 
de 1993. 

5.3. Quando o preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.3.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 

5.4. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
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5.4.1. Liberar o fornecedor d compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; 

5.42. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa. 

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
administração, sem justificativa aceitável; 

5.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar superior 
àqueles praticados no mercado; 

5.6.4. Sofrer a sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 
2007. 

5.7.0 cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1., 5.62. e 5.6.4. será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

5.8.1 Por razão de interesse público; 

5.8.2. A pedido do fornecedor. 

6. CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Contrato ou Termo de 
Referência. 

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § I° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes 
integrantes do cadastro de reserva, que aceitaram cotar o objeto com preços iguais ao do 
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licitante vencedor do certame, está anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do 
art. 10, §2°, II, do Decreto n°29.892, de 2014. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual 
teor, a qual, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, encaminhada 
cópia aos &galos participantes. 

Delmiro Gouveia (AL), 13 de Fevereiro de 2019. 
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PREFEITURA MUNICIPAI(DE DELMMO GOUVEIA-ALAGOAS 
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TERMO DE CONTRATO — SERVIÇOS CONTINUADOS COM MDO 
EXCLUSIVA 

TERMO DE CONTRATO N° 08/2019. 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DELMIRO GOUVEIA, E A EMPRESA: 
COOFEWLED COOPERATIVA DE 
TRABALHO DE SAÚDE, PARA 
PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇOS 
CONTÍNUOS. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - 
ALAGOAS, Pessoa Jurídica de Direito Publico interno, inscrito no CNPJ sob o n° 
12224.895/0001-27, com sede na Praça da matriz, n.° 08 Centro, na cidade de Delmiro 
Gouveia, Estado de Alagoas, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Eraldo 
Joaquim Cordeiro, brasileiro, solteiro, funcionário público, portadora da cédula de 
Identidade n°404258 SSP/AL, inscrito no CPF/MF sob o n° 354.556.675-72; 

CONTRATADA: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE CNPJ 
N° 19.322.934/0001-78, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, n° 86, 2° piso, sala 
32' e 323, centro, Vitória da Conquista — BA, neste ato representada pelo seu representante 
legal a Senhora Daiane Silva Moreira, portadora do RO n°0745369669 SSP/AL, CPF (MF) 
N° 012.920.665-20, com sede na Avenida Jardim Guanabara, s/n, 5° avenida Lote A, Bloco 
Pelicano, n° 13, Apto. 001, CEP 45 026-145, Vitória da Conquista — BA. 

Os CONTRATANTES, nos termos do Processo n° 1001-043/2018, inclusive Parecer da 
PGM, e em observância às disposições da Lei n° 8.666, de 1993, da Lei n° 10.520, de 2002. 
e da Lei n° 8.078, de 1990— Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo 
de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA —OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação dos serviços de prestação de 
serviços continuados de apoio a mão de obra; médicos especialistas e demais profissionais 
de saúde, com execução mediante o regime de empreitada por preço, especificados nos 
itens, do Termo de Referencia anexo ao edital do Pregão, que é parte integrante desta Ata 
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição, que serão prestados 
nas condições estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO DELMIRO GOUVEIA 
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n° 14/2018 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente 
de transcrição. 

1.2. Objeto da contratação: 

Especificação Quantidade 
Valor 

unitário 
Valor Mensal Item 

01 Serviços de atividade biomédica 550 13,58 7.469,00 

09  Serviços de enfermagem 2000 18,79 37.580,00 

03 Serviços de atividade farmacêutica 1.050 12,03 12.631,50 

04 Serviços de fisioterapia 1.600 11,27 18.032,00 

05 Serviços de fonoaudiologia 720 30,07 21.650.40 

06 Serviços médicos clinico geral 1500 67,65 101.475,00 

07 Serviços médicos para programas 
de saúde da família. 1500 75,17 112.755,00 

08 Serviços médicos em radiologia. 600 67,65 40.590,00 

09 Serviços de atividades em nutrição 1.050 15,03 15.781,50 

10 Serviços de atividade odontológica 1.600 33,82 54.112,00 

1 I Serviços médicos de atividade 
oftalmológica 600 75,17 45.102,00 

12 
Serviços médicos de atividade 

ortopédica. 600 67,65 40.590,00 

13 Serviços médicos de urologia 600 75,17 45.102,00 

14 Serviços de atividade psicologia 1.050 24,05 25.252,50 

15 Serviços de atividade técnica de 
psiquiatria 600 67,65 ! 	40.590,00 

16 Serviço de atividade técnica de 
enfermagem. 2.650 11,27 29.865,50 

17 Serviços de atividade técnica de 
radiologia. 750 15,03 11.272,50 

18 Serviços médicos de atividade 
endocrinologia. 600 67,65 40.590,00 

19 Serviços médicos de atividade 600 75,17 45.102,00 
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neurologia. 

20 
Serviço s de auxiliar para atividade 

. 	enfermagem. 800 9,02 7.216,00 

21 Serviços médicos de atividade 
. 	pediatra. 

600 75,17 45.102,00 

79 Serviços de Assistente Social 1.750 11,91 20.842,50 

23 Serviços técnicos em atividade 
nutricionista 600 10,52 6.312,00 

R$ 712.373,16 (Setecentos e doze mil trezentos e setenta e rês reais e dezesseis centavos). 

CLÁUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

2.1. Este Termo de Contrato tem prazo de vigência e execução até 31 de Dezembro de 
2019, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a 
partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na 
forma do art. 57, da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.1. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.1.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo 
aditivo. 

CLÁUSULA TERCEIRA — PREÇO 

3.1. O valor mensal da contrata* é de R$ 71.237,32 (Setenta e um mil duzentos e trinta e 
sete reais e trinta e dois centavos), perfazendo o valor total de RS 712.373,16 (Setecentos e 
doze mil trezentos e setenta e três reais e dezesseis centavos). 

3.1.1. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 
Contratada dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA QUARTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento do Município de Delmiro Gouveia, para o exercício de 
(2019), na classificação abaixo: 
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Órgão: 02— Prefeitura 

Unidade: 0991 — Fundo Municipal de Saúde 

Projeto/Atividade: — 6025 — Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 

6004— Bloco de Atenção Básica— PAR FIXO 

6011 — Bloco de Atenção do MAC — AMB E IIOSP. — Teto 

Financeiro. 
Elemento de Despesa: 3.3.90.34.00.00 (Outros Despesas de Pessoal — Terceirização) 

Fonte de recurso: 0040— ASPS 

0431 — Bloco de Atenção Básica 

0432— Bloco de Atenção de MAC 

5. CLÁUSULA QUINTA —PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias, contados da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os 
materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado. 
5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do 

art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993. 
5.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, 
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contrafação a que aquela se 

referir, devendo estar acompanhada dos documentos comprobatórios: 

5.3.1. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou 
fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, 
nominalmente identificados, na forma do § 40 do Art. 31 da Lei n° 9.032, de 28 de abril de 

1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços na 

contratação de serviços continuados; 
5.3.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao 
referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou convocação do 
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contratado a encaminhar documento válido que comprove o atendimento às exigências de 

habilitação previstas no art. 29 da Lei 8.666/93; 

5.3.3. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota 

fiscal/fatura que tenha sido paga pela Administração. 

5.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor 

competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e materiais empregados. 
devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no subitem anterior. 

5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada provielencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após al comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

5.6. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da manutenção das 
condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo para que a Contratada 
regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou a incapacidade de corrigir a 

situação. 
5.6.1. Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou nos casos 
em que identificada má-fé, se não for possível a realização desses pagamentos pela própria 
Administração, os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do 
Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e 
das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes. 

5.7. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

5.71. Não produziu os resultados acordados; 

5.72. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida; 
5.7.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

5.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 
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5.9. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. 

5.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 
fiscal quanto à inadimplencia da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a 
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos. 
5.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa. 
5.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 

5.13. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público 

de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente. 

5.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 
5.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as 
atividades de prestação de serviços previstas no §5°-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, 
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz 

jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida lei Complementar. 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA REPACTUAÇÃO 
6.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no meneado, desde que solicitado 
pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma 

apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado neste Termo de Contrato será 
repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, 
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação 

da CONTRATANTE. 
6.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em 

respeito ao principio da anualidade do reajustamento doa preços da contratação, podendo 
ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua 
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anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de 

obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço. 

6.3. 	
O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado: 

6.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria 
profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de 
trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional 

abrangida pelo contrato; 
6.3.2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que 
estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste 
aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa; 

6.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data 

limite para apresentação das propostas constante do Edital. 

6.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado 
da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-
se como ultima repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, 

independentemente daquela em que celebrada. 
6.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da 
prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que 
fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou 

na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação. 

6.6. Caso a CONTRATADA não soliOite a repactuação tempestivamente, dentro do 

prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação. 

6.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação 
só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado: 

6.7.1. Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos 

custos decorrentes de mão de obra; 
6.7.2. Do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por 
determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e 
formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa); 

6.7.3. Do dia em que se completou um ou mais -
anos da apresentação da proposta, em 

relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado; 

6.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo 
acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à 
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CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida 

cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a 

ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão. 

6.9. 	
Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base 

diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os 

acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contrafação. 

6.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de beneficios não previstos na 
proposta inicial, exceto quando se tomarem obrigatórios por força de instrumento legal, 

sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

6.11. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e 

convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista. 

6.12. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA 
efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos 
e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou 

convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato. 

6.13. Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará 
a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento 

dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se: 

6.13.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 

6.13.2. As particularidades do contrato em vigência; 

6.13.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados; 

6.13.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas 

públicas ou outros equivalentes; 
6.13.5. índice especifico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a 
alguma parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha 

de Custos e Formação de Preços da Contratada. 

6.13.6. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos 

alegada pela CONTRATADA. 
6.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências 

iniciadas observando-se o seguinte: 

6.14.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 
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6.14.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de 

periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou 

6.14.3. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação 
envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de 
acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência 
retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, 

assim corno para a contagem da anualidade em repactuações futuras. 

6.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que 

a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente. 

6.16. As repactuações serão formalizadas por meio de Termo Aditivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA — GARANTIA DE EXECUÇÃO 

	

7.1. 	
A Contratada, na assinatura deste Termo de Contrato, prestou garantia no valor de 

R$ 35.618,65 (Trinta e cinco mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos). 

correspondente a 5% de seu valor total. 

	

7.2. 	
As condições relativas à garantia prestada são as estabelecidas no Edital. 

8. CLÁUSULA OITAVA — EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela Contratada e os 
materiais que serão empregados são aqueles previstos no Termo de Referência e na 

proposta. 

	

8.2. 	
A execução dos serviços será iniciada a partir do recebimento da Ordem de 

Execução. 

	

8.3. 	
Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência 

e na proposta. 
8.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos, 
refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, 

sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

8.5. 	
Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de (...) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado 
e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 
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8.5.1. Na hipótese de não se proceder à verificação a que se refere o subitem anterior dentro 
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no 

dia do esgotamento do prazo. 

8.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

9. 	CLÁUSULA NONA — FISCALIZAÇÃO 

9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 
da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante;  especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei 

n° 8.666, de 1993. 
9.1.1. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações 
trabalhistas, deve ser realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em 
consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas 

eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado 

9.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

9.3. 	
As disposições previstas nesta cláusula não excluem os procedimentos de 

fiscalização presentes em norma específica. 

9.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 

nos critérios previstos no Termo de Referência. 

9.5. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos: 

9.5.1. Os resultados alcançados em relação ao objeto contratado, com a verificação dos 

prazos de execução e da qualidade demandada; 

9.5.2. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 

profissional exigidas; 
9.5.3. A qualidade e quantidade dos recursos materiais, equipamentos e utensílios 

utilizados; 
9.3.4. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecido.; 

9.5.5. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; 

9.5.6. A satisfação da Administração usuária. 
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9.6. 	
O fiscal do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 

realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § I
°  do 

artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

9.7. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada 

dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, 
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 

qualidade e forma de uso. 

9.8. 	
O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°8666, de 1993. 

9.9. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas 
contratações com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-á, dentre 

outras, as comprovações previstas em ato normativo específico. 

9.10. O fiscal do contrato também poderá solicitar ao preposto que forneça os seguintes 
documentos: a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 
Administração contratante; b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da 
prestação dos serviços, em que conste como tornador o órgão ou entidade contratante; c) 
cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos 
serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários; d) 
comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, 
entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de 
trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e e) 
comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem 

exigidos por lei ou pelo contrato. 
9.10.1. Tal solicitação será realizada periodicamente, por amostragem, isto é, abrangendo, a 
cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo que, ao final de 12 (doze) 
meses de execução contratual, todos ou a maior parte dos empregados aluados tenham 

sido abrangidos ao menos uma vez. 

9.10.2. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir 
seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações. 

bem como oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, 

preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível. 
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9.103. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações 
periodicamente e comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, 

independentemente de solicitação por parte da fiscalização. 

9.11. O fiscal do contrato poderá solicitar ao preposto os documentos comprobatórios da 
realização do pagamento de vale-transporte e auxilio alimentação em nome dos 
empregados, relativos ao período de execução contratual, para fins de conferência pela 

fiscalização. 
9.11.1. Tal solicitação será realizada periodicamente, inclusive por amostragem, isto é, 
abrangendo, a cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo que, ao 
final de 12 (doze) meses de execução contratual, todos ou a maior parte dos empregados 

alocados tenham sido abrangidos ao menos uma vez. 

9.12. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste 
Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 

conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666, de 1993. 

9.13. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela 
Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias 
referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias; 

9.14. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços ou em razão da dispensa de 
empregado vinculado à execução contratual, a contratada deverá entregar no prazo de (...) 
dias a seguinte documentação pertinente a cada trabalhador: a) termos de rescisão dos 
contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, 
quando exigível pelo sindicato da categoria; b) guias de recolhimento da contribuição 
previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais; c) extratos dos depósitos 
efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e d) 

exames médicos demissionais dos empregados dispensados; 

9.15. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais, 

trabalhistas e previdenciárias poderão ser apresentados em original ou por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração; 

9.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresp.onsabilidade da Contratante 
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade como art. 70 da Lei n°8.656, de 1993. 
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10. CLÁUSULA DEZ — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

CONTRATADA. 

10.1. São obrigações da Contratante: 

	

10.1.1. 	Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

10.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando 

os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

10.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

10.1.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em 
caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do 
órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação 

trabalhista; 

	

10.1.5. 	Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 

condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

	

10.1.6. 	Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 

fornecida pela contratada; 

10.1.7. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

10.1.71 Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 
contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao 

usuário; 

10.1.7.2. Direcionar a contratação de pessoas- para trabalhar nas empresas Contratadas; 

10.1.7.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; 

10.1.74. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 

concessão de diárias e passagens. 
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10.1.8. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na 
prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a 

extinção ou rescisão do contrato. 

10.2. 	São obrigações da Contratada: 

	

10.2.1. 	Executar os serviços conforme especificações deste contrato e de sua proposta, 
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua 

proposta; 

	

10.2.2. 	Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte. 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

10.2.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 

10.24. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital. ou 

dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

	

10.2.5. 	Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 

serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

10.2.6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão 

Contratante; 
10.2.7. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 

de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EP1, quando 

foro caso; 
10.2.8. Apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços: 

10.2.8.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do 
posto de trabalho, números da carteira de identidade (RO) e da inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos 

serviços, quando for ocaso; 
10.2.8.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e 
dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente 

assinada pela contratada; 
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10.2.8.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os 
serviços. 

10.22.4. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo 
empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o 
desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser 
devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado dispensado, 
â semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato administrativo. 

10.2.9. 	Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores — SICAF, entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o 
dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova 
de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos 
federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as 
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de 
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; 

10.2.10. Substituir, no prazo de (...) horas, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, 
férias e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar 
previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato; 

10.2.1 L Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Contratante; 

10.2.12. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução 
contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência 
situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de 
modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante; 

10.2.12.1. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada 
deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e 
possa verificar a realização do pagamento. 

10.2.13. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a 
fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas 
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e 
do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, 
até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis; 

10.2.13.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria 
Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, 
rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão 
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depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente 

no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições 

sociais e FGTS decorrentes; 

10.2.14. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 

Termo de Referência; 

10.2.15. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 

Administração; 

102.16. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada 

relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de 

função; 

10.2.17. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção 

das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de 

trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas: 

10.2.17.1. Viabilizar o acesso de seus empregados via intemet, por meio de senha própria, 
aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as 

suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado; 

10.2.17.2. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos 
os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos 

serviços ou da admissão do empregado; 

10.2.173.0ferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de 

extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, 

quando disponível. 

10.2.18. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para 

a realização do objeto da licitação; 

10.2.19. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, 

para representá-la na execução do contrato; 

10.2.20. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços; 
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10.2.21. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do 
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados 

colocados à disposição da Contratante; 

10.2.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização 
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

102.23. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

10.2.24. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

10.2.25. Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as 
exceções previstas no § 5°-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; 

10.2.26. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação 
de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5°-C do art. 
18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão 
obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme 

previsão do art.17, XII, art.30, §1°, II e do art. 31,1!, todos da LC 123, de 2006; 

10.2.26.1. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar 
cópia do oficio enviado à Receita Federal do• Brasil, com comprovante de entrega e 
recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante 
cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da 

situação de vedação. 

10.2.27. Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando 
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°8.666, de 1993; 

10.2.28. Sujeitar-se à retenção da garantia prestada e dos valores das faturas 
correspondentes a 1 (um) mês de serviços, por ocasião do encerramento da prestação dos 
serviços contratados, podendo a Administração Contratante utiliza-los para o pagamento 
direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação (1) do 
pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em 

outra atividade de prestação.de  serviços. 
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II. 	CLÁUSULA ONZE — SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993. da Lei n° 

10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, a Contratada que: 

11.1.1. lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

11.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

11.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

11.1.5. Cometer fraude fiscal; 

11.1.6. Não mantiver a proposta; 

11.1.7. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato 

administrativo; 

11.1.8. Obtiver vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei;  

no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 

11.1.9. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 

com a administração pública; 

	

11.2. 	
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas Lei n° 
8.666, de 1993, da Lei n° 10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, observado o Decreto 

nó 4.054, de 19 de setembro de 2008. 

	

11.3. 	
Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, 

a Contratada que: 
11.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

11.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

11.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

	

11.4. 	A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se 
o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 6.161, de 

2000. 
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11.5. 	A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

12. 	CLÁUSULA DOZE — RESCISÃO 

12.1. 	O presente Termo de .Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 

art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei. 

sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

12.2. 	É admissivel a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com ou em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos 

de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais clausulas e 

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência 

expressa da Administração à continuidade do contrato. 

12.3. 	
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

Contratada o direito à prévia e ampla defesa. 

12.4. 	A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei n°8.666, de 1993. 

12.5. 	
O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 

aspectos, conforme o caso: - 

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.5.3. 	Indenizações e multas. 

CLÁUSULA TREZE — VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à Contratada: 

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CLÁUSULA QUATORZE — ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 

8.666, de 1993. 

142. A Contratada é obrigada a aceitar,-nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite cie 25% (vinte c cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato. 



DS' 
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14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes Contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

CLÁUSULA QUINZE — DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante segundo as disposições contidas 

na Lei n°  8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002, e nas demais normas de licitações e 
contratos administrativos, além de, subsidiariamente, as disposições contidas na Lei n° 
8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, e normas e princípios gerais dos 

contratos. 

CLÁUSULA DEZESSEIS — PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DEZESSETE — FORO 

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o da Comarca de Delmiro Gouveia — AL. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 
(duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contratantes. 
Delmiro Gouveia (AL), em 18 de Fevereiro de 2019. 

I 
PREFEITURA MUNICIPAI,.. Dg DELMIRO GOUVEIA 
ERALDO JOAQUIM CORDEIRO 
CPF N° 354.556.675-72 
CONTRATANTE 

çe  
COOFE D COOPERXTIVCIÁIBEVMÁLHO DA SAÚDE 
CNPJ N° 19.322.934/0001-78. 
CONTRATADO 
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zatirke,, GOUVEIA 
;arre Cudondo do ross,D genW 

ADEMIR ALVES FEITOSA ROCHA 
CPF N° 065.407.414-30 
GESTOR CONTRATUAL 

/400444-oen: 	 eerAet 

5-1-2;n9d)041)1  

CPF N°:C372-2q.3  O UI .10 	  

NOME• 31'4"t• C. C`  	 

CPF N°. 	42'6 	6  6  

TESTEMUNHAS 

NOME:J 	 
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Aviso de Pregão Presencial n° 001/2019. Objeto: Aquisição de 
Aparelhos analisadores para Hematologia. Data: 07/03/2019, às 

09h0Ornin. 
AN 150 de Prenão Presencial ne  00212019. Objeto: Aquisição de Ar 

Condicionado. Data: 07/03/2019, às 11 hOOmin. 
Editais Disponiveis na Rua Pedro Paulino, n° 334, Centro. Capela/AL, 

no sim capela.algov.br  e pelo e-mail prefeapela®gmailcont 

OUGO SANTOS DE OLIVEIRA 
Pregoeiro. 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO MOLA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP W 04/2019 
OBJETO. Registro de Preços para a futura e eventual contraia* de 
empresa especializada na prestação de serviços de locação de veiculas 
de linha leve, pesada e máquinas. 
ABERTURA dia 08 de março de 2019. às 9h0Omin. 
DISPONIBILIDADE DO EDITAL E INFORMAÇOES: Comissão 

Permanente de LiC41800. na  Rua José Belannino, 160, Centro - Coité 
do Noia/AL. CEP: 57.325-000, das 8b às 12h, ou através do eunaii: 
licitacao.coitedonobuÉemailcom. 

CoiM do Ndia - AL. 19 de fevereiro de 2019. 

JOSÉ MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 

Pregoeiro 
Porcaria n° 119/2017. 

tuitÁMatt  

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAIBAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 1,19  05/2019 
PARA REGISTRO DE PREÇOS 
OBJETO: Contramção de pessoa física ou jurídica para o 
fornecimento de peixes, destinadas á distribuição na Semana Santa 
ABERTURA: 12 de Março de 2019, às 10:00h (horário local). 

EDIEL BARBOSA LIMA 
Prefeito 	 Publicado por: 

Greicc Anne Praxceles da Silva 
Código IdentificadomiD68E44D 

Crdbas/AL, 19 de Fevereiro de 2019 

EDIEL BARBOSA LLMA 
Prefeito 	 }FÉ 

	-- - 

Greice Arme Praxedes da Silva 
Código Identificadoz:52FAA2S3  

ABO DE ALAGOAS 
CIPAL DE DELMIRO GOLIVELli 

SECRETARL& MUNICIPAL DE SAÚDE 
HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO ADM. 1001-043/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Ne 

14/2018. 
OBJETO: EValt1121 prestação de serviços continuados de apoio a mão 
de obra, médicos especialista e demais profissional:,  de sande. com  

execução mediante o regime de empreitada por preço especificados 

nos itens do termo de referencia. 
Eravresa: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA 

SAUDE ChIPIN°  19.322.934/0001-78. 
VALOR MENSAL: RS 1.650.000,01 

Delmiro Gouveia - AL. 13 de fevereiro de 2019. 

FRALDO JOAQUIM CORDEIRO 
Prefeito Municipal 
	

Publicado por. 
Ana Lima da Silva Gomes 

Código Identilicadon4FBCFEE9  
	  — - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PROCESSO N° 1001-043/2018 - PREGÃO ELETRONICO N° 

14/2018. 
ORGÃOGERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DELMIRO GOUVEIA -AL. 
FORNECEDOR REGISTRADO: COOFEMED COOPERATIVA DE 
TRgiBALHO DA SAÚDE CNIHN° 19.322.934/000148. 

OBJETO: Eventual prestação de serviços continuados de apoio a mão 
de obra, médicos especialistas e demais profissionais de saúde. 
Vigência: 12 meses, a partir da data da publicação. 

Dos Valores: 

Publicado por. 
Abner da Silva Barros 

Código IdentificadonlEC6B339  

Publicado por: 
José Miguel Sebastião de Oliveira 
Código Identificador:2079FC37  

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBAS 

PREGÃO PRESENCIAL N°06/2019 
PARA REGISTRO DE PREÇOS 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de fotografia e filmagem para cobertura das ações e eventos 
do Municipio de Craibas. 
ABERTURA: 12 de Março de 2019, às 09:00h (horário local). 
INFOR_MAÇÕES: informações disponiveis no gabinete municipaL 
localizada na Rua Pedro Gama, 122, Centro, Craibas - AL, de 

segunda 	a 	sexta 	das 	Sh 	ás 	13h. 	E-mail: 

priacraibaslicitacaoechotmail.cona 

www.dianomunicimil.com.briama 
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ERALDO JOAQUIM CORDEIRO 
Prefeito 

Publicado por: 
Ana Ligia da Silva Gentes 

Código Identificadon7A667(313 

EST ADO DF. ALAGOAS 
PERFITUEAMt'lClPkLDF JARAMATALA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO N" 040/2019 

DAS PARTES: Município De Jaramataia, CNIU n° 12.207.544/000l-
OS: Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ n" 
18.235.349/0001-78; Maria Adriana Elimino da Rocha Me, CNP] n" 
05.120.891/0001-33 

DO OBJETO: Registro de Preços para finura e eventual aquisição de 
peixe 

DO VALOR: RS 29.640,00 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta 
mais) 

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS: 08E1.08.244.0003.6032 - 
Manutenção do Programa de Beneficio! Eventuais, Elemento de 
Despesa 3390.32.0010 - Material de Distribuição Gratuita 

DA VIGÉNCIA: A vigência do contrato terá inicio na data de sua 
assinatura e vigorará ale o término do exercido vigente, podendo ser 
prorrogado nos termos da Lei tf 8666/1993. 

DATA DE ASSINATURA: 06 de fevereiro de 2019 

DOS SIGNATÁRIOS: Jefferson Torres Barreto, CPF n" 

924.676.794,20 p/contratante: Elaine Cristina Nunes Barreto, CPF n" 
959154674-34 ponterveniente; Jeira Fâmulo da Rocha, CPF 
106.181.994-97p/contratada 

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JÁ RAMATAIÁ AVISO DE 

LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°65/2019 

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de 
material escolar e expediente.. 
ABERTURA: 08 de março de 2019, às 141130 (horário locai). 
INFORMAÇÕES: informações disponiveis no Prédio da Comissão 
Permanente de Licitação, situado na Rua Presidente Castelo Branco, 
47, Centro, das 8:00 ás 14:00 horas, ou através do e-mail 
heitacaojeramataiaeogmail.com. 

Jaramataia, 15 de fevereiro de 2019. 

GIVALDO MACIO DOS SANTOS 
Pregoeiro 

ÉREFE~IMUNtaiPAÍJD'eS  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DECRETO N." 04, DEIS DE FEVEREIRO DE 2019 

Cl PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNQUEM° no uso de suas 
atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da 
Orgânica Municipal, conforme dicção do art 69, inc XL tendo em 
vista o inteiro teor do processo administrativo de n". 62/2019, 
DECRETA a exoneração do servidor público municipal, 
CARLF *NE FERREIRA DE JESUS, inscrito no CPF sob o if 

074.441.054-13, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços gerai. 
pertencente ao Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de 
Educação, nos ditames do art. 36 da Lei Munira Er g>9Il 99. 

Free N 	Vi 
CARLOS AUGUSTO LIMA DE ALMEIDA InS.  jw 

r-  n 
Prefeito Municipal 	

IH 

.—Iiiihfidado por: 
Jaelécia dc Andino Caetano 

Código IdentificadenC'OFC53BD 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DECRETO N. 05, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO, no uso de suas 
atribuições e prerrogativas legais conferidas por forca da Lei da 
Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 69. inc. XI, rendo em 
vista o inteiro teor do processo administrativo de o°. 63/2019. 
DECRETA a exoneração do servidor público municipal. Clezia Sueli 
Santos, Inscrito no CPF sob o d. 078.055.384-50, ocupante do cargo 
de Recreai/ara. pertencente ao Quadro de Pessoal da Secretaria 
Municipal de Educação, nos ditames do art. 36 da Lei Municipal n". 
359/1997. 

CARLOS AUGUSTO LIMA DE ALIWEIDA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Jaclécia de Aquino Caetano 

Código IdentificadonC9DE6D7E 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DECRETO N. 06, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO, no uso de suas 
atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da 
Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 69. inc. Xl. tendo em 
vista o inteiro teor do processo administrativo de nu. 42'2M9. 
DECRETA a exoneração do servidor público municipal, Valdernir da 

Silva Melo, inscrito no CPF sob o n". 058.676264-74 ocupante do 
cargo de Digitador, pertencente ao Quadro de Pessoal da Secreta-ia 
Municipal de Saúde, nos ditames do art. 36 da Lei Municipal n°. 
359/1997. 

CARLOS AUGUSTO LIMA DE ALMEIDA 
Prefeito Municipal 	 Publicado por: 

Jaclécia de Moino Caetano 
Código Identificadon0F4A8D43  

ESTADO DE ALAGOAS 
PRE  	AL DE LÃGOA D CANOA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI NI ST R AÇ ÃO 
DECRETO N°3.106/2019 

A Prefeita do Município de Lagoa da Canoa, Estado de Alagoas. 
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto 
no art. 49, Vil da Lei Orgânica do Municipio. 

DECRETA: 

Art. P. Fica EXONERADO a pedido, a Servidor Marcos Barbosa 

da Silva do cargo de Motorista, titular de ItG 32117370 AL e CPF 

087.261.764-59. 
Art. r. Este Decreto entra em vigor na dam de sue publicação. 

Registre-se e publique-se. 

'Lagoa da Canoa, 06 de fevereiro de 2019 

TARA CORREA DE SÁ LUCIO DA SILVA 

Prefeita Municipal 

Publicado por: 
Claudia Kelly Azevedo da Silva 

Código Identilicadon2D6ICEFA 

Publicado por: 
Claudia Kelly Azevedo da Silva 

Código Identificador:82E3E1EO 

wavandianomunicioal.com.brtama 
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Oficial do Município e encaminhada aos e-mail cadastrados.  abtindo5t43 

se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da dam cie pubiicaotat 
desta ata, para o transcurso do prazo recursal. conforme dispõe uline 

-e, L art.109 da lei 8666/93. 

/RS ADELAIDE SOUZA SILVA 
Presidente CPL —Port 002(2018 

D.4YANT PA DIA CORREA DA SIL VA 

Membro 

(UBS)" na Rua Marinha de Medeiros Tavares, Centro, na cidade 
de Teotônin Vilela, consoante processo administrativo n° 291/2018. 
A Presidente, obedecendo aos ditames da Lei n° 8.666/93 e do Edital, 
consubstanciado no Parecer de Engenharia e análise das propostas dos 

licitantes, segue o inteiro teor: "PARECER DE ENGENHARIA  

012/2019 - TOMADA DE PREGO 006/2018 - ENVELOPE B — 

LuirninistratIvo do qual a prefeitura Municipal de TC01511i0 Vilela 
busca o contraraçõo de empresa para a realização de obras de 

"PROPOSTAS DE PREÇOS".  "Trata-se de procedimento 

engenharia pertinentes a execução da construção de tona 

Medeiros Tavares, Centro, na cidade de Teotônio Vilela Após 

para contratação é o principal Mor para escolha da modalidade de 

"UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS)" na Rua Marinha de 

abertura de diligencia as duas empresas apresentaram propostas 
ajustadas dentro das condições estabelecidas, não majorando os 
valores, nem inserindo documento novo. CONSIDERANDO que a 
modalidade de licitação é a forma especifica de conduzir o 

procedimento licilaário; CONSIDER4NDO que o valor estimado 

posteriores. constimi a legislação básica sobre licitações para a 

licitação, exceto quando se traia de Pregão. que não está limitado a 
valores; CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e 

Administração Pública, ratificando o que determina a Constituição 

público, levando-se em conta aspectos relacionados a capacidade 

Contratos Administrativos). de 21 de junho de 1993, alterações 

Federal. anu 37, inciso XXI: CONSIDERANDO que o procedimento 
de licitação objetiva permitir que a Administração contrate aqueles 
que retinam as condições necessárias para o atendimento da interesse 

técnica e econômico-.financeira do licitante, el qualidade dos serviços 
e ao valor do objeto: COIRIDERANDO portanto, que a licitação 
nbjetiva garantir observância do principio constitucional da isonomia 

possibilitar o comparecimento ao Certame do maior número possivel 

e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. de 

RIOneit0 a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e 

de concorrentes, orienta-se: I — DECLARAR VENCEDORA A 

28,164,77410001-77. por estar em conformidade com o edital de 
CONSTRUTORA ALMEIDA VERGETTI EIRELI - EPP. CNPJ: 

licitações da TOMADA DE PREÇO 006/2018 e apresentar proposta 
mais vantajosa (sem alteração do valor global inicialmente proposto) 
com valores delimitados a SEGUIR: Preço toâl de 497.597.76 
(Quanocentos e noventa e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais 
e setenta e seis centavos). Conforme propostas, planilhas e 
composições apresentadas pela empresa. 2— DECLARAR 2" 

proposta (sem alteração do valor global inicialmente proposto) com 

COLOCADA A EMPRESA LUMARC CONSTRUÇÕES LTDA - ME, 

de licitações da TOMADA DE PREÇO 006/2018 e apresentar 
CNP!: 16.970879/0001-34. por estar em conjbrmidade com o edital 

valores delimitados a SEGUIR: Preço total de 498.406.52 
(Quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e seis reais e 

Cinquenta 
dois centavos). Conforme propostas, planilhas 

composiçõe8 apresentadas pela empresa. 3 — ENCAMDIIL4-SE ao 
setor de Licitações para providências imediatas." 

Com orientação do 

Núcleo de Engenharia da Municipio de Teotratio Vilela, está 
comissão DECIDE que a licitante CONSTRUTORA ALMEIDA 
VERGETTI EIRELI — EPP ê vencedora para Tomada de Preços 
006/2018 por atender aos requisitos do Instrumento Convocatória Por 
tia nada mais havendo para tratar dou por encerrada a Sessão cuja 
Ara vai por mim assinada, bis Adelaide Souza Silva e dentais 
membros da Comissão Permanente de Licitação, ao tempo que 
determino a publicação do seu inteiro Teor na integra no Diário 

I
Proc. N: 

.F1s. 

ADODE ALAGOAS 
'''IMIRSICIPAL DE VIÇOSA  

SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS, PLANEI. E 
ORÇAMEN"TO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Fundamentado no Art. 24, inciso IV, da Lei 8666/9/ e conforme 
parecer da Assessoria Juridica da Procuradoria Municipal. RATIFICO 
a DISPENSA DE LICITAÇÃO, objeto do Processo Administrativo u° 
0115026/2019, em epigrafe para eficácia dos atos, visando a 
eontratação de empresa especializada em serviço de Transporte 
Escolar, em favor da empretic IMPÉRIO LOCADORA DE 
VEICULO EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 21.308.854/0001-
00, totalizando o valor de R$ 91.119,60 (noventa e uni mil reais cento 
e dezenove reais e sessenta centavos); 

Viçosa/AL. 01/02/2019. 

DAVID DANIEL VASCONCELOS BRANDÃO DE ALMEIDA 

Prefeito. 	 Publicado por: 
Ederson Vilela Branda° 

Código Identilicadon4EB7904D 

SECRETARIA MUN. DE ADM IN. E FINANÇAS, ?LAN EJ. E 
ORÇAMENTO 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO N° D.L. 02.0001/2019 

Contratante: MUItTICIPIO DE VIÇOSA/AL, CNPJ 19° 
1/333346/0001-04; Contratada: IMPÉRIO LOCADORA DE 
VEICULOS EXRELI-EPP, CéltI 21.308.854/0001-00; OBJETO: 
contratação de empresa especializada na PteSiaÇãO de Serviço de 

Transporte Escolar, no valor de R$ 91.119,60 (noventa e um mil cento 
e dezenove reais e sessenta centavos); Celebrado em 01/0212019. 
Signatários: David Daniel Vasconcelos Brandão de Almeida 
(contratante) e Flávio Henrique Bastos da Silva (contratada). 

Publicado por: 
Ederson Vilela Branda° 

Código Identificador:A97316F3  

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 
Membro 	 Publicado por: 

Ricardo Lima Torres 
Código Identificadom9DE24131  

04)—ieM 

PREbbil URA 	ClI°M.DE 
ng" 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO N° 1001-043/2018 — PREGÃO ELETRÔNICO N°1412018. 
CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DELIvIIRO GOUVEIA — AL. 
CONTRATADO: COOFEKED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE CNPJ N° 19.322.934/0001-78. 
OBJETO: Prestação de serviços continuados de apoio a mão de obra, médicos especialistas e demais profissionais de saúde Vigência: 31 de 

dezembro de 2019. 
Dos Valores: 

avo.v.d .PÀ.enn. run 	/ 
	 10 
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Usper10=0.0 
OuanL Velar uni. Valor NInsil 

Item  

01 Seniçoa dt atisidadebioniedin 550 13.58 7.469.09 

37.5.80.00 
Seno s de e:geminem 

2000 18.79 

deadtE4ade larioacimioa 1.050 17.03 17 631.50 

03 sen-iços 

d4 fitiorezapiz 
11.27 18.032.09 

04 SetviceS 
ronudioIo22 710 30.07 21.650.40 

05 Servkas de 
Serviços mfdiees clialco sc.1 

me Atas 101.475.00 

06 
mblitos 	 de vieletla %MIM. pira programas 1500 75.17 1 t75.00 

07 ScrvIút 
em radiologia. Serrim' mfdicea. 600 0,65 40.500,0 

Scraços dc 	em ~riflo atividades 
1.050 15,01 

00 
d. 	0 	io16 kl Seniços. 	2cividade 

33.82 54.112.00 

10 
de atiddade afialnalóglea Serviços médicos 600 75.17 45.102.00 

II 
Sen.15os Mana dr acivIdadc wioptdied. 600 67,65 40390.00 

Serviços 	dcos de urologia 600 75.17 45.102,00 

13 
Scvços do sxhiddo psienl‘gia 1.050 24.05 25.25230 

14 
Serviços deathidade ttenica .1‘..ruiptiinot 3

tn.stoni, 

data de enfermagem Serviçodeatividade 2.650 11.27 2.9.g65.50 

iú 
5.1"in A: 	téCillif i dia tadiologit 21fridride 750 15.03 11.272.3R 

17 
Seaviços 	th alivilb4= dado entIogia. cuhlices 

600 0745 40.590.00 

18 
SCIVIÇO(11111.dic.: Ir acividade nairaIngla_ 600 75,17 45.101.01J 

19 

20 
800 9.02 7 216.00 

Sem:Jos ‘`.e auxiliar pai n sividadc attcrimgc.m. 

Serviços 	de aiividide rediain. mal[cos. 400 75.17 

Servir+. de 	Social .4.xsiscoie 1.750 11.91 20.542.50 

SeniÇos .: &micos em anuidade nowlaienias. 600 1032 6S12,00 

ELUDO JOAQUIM CORDEIRO 
Prefeito 

PROCESSO N°1001-043/2018 PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2018. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DELIVIIRO GOUVEIA- AL. 
CONTRATADO: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE CNPJ N° 19322.934/000118. 
OBJETO: Prestação de serviços continuados de apoio a mão de obra, médicos especialistas e demais profissionais de saúde. Vigência:I de 

dezembro de 2019. 
Dos Valores: 

Vokg.  069_ Vabr Mensal 
rum  Eaptec10~ 

deativEdade biomédica 550 13.58 7.46920 

VI Ser% Os 

Serviços de edennagua 
MO 16.79 31.550,00 

02 
Scr. iços do ai. idade farmacita iça 1,050 12.03 12.631.50 

02 
04 Servkas az fiamempia 1.640 1127 

21.450,10 

05 S 	'05 de 	juin.  720 30.07 
101.475.04 

Servi 	̂ ri. 	'co gal 
1.500 61.65 

112.7550 lia 
de 540t da FamIlla. Serviços médicosul  para programas 1500 75.17 

Serviços Sdices em radiologia. 
600 67.65 40390 11 

11 
1:050 15.03 U.731.50 

00 Serrios de offlidadestm mfir1980  

-idade 
.600 33.S2 54.112.00 

In Seniças de Rhodoniol6gice 
de mis idade 0ftakrolbRica 

75,17 45.102.00 

11 Serviços initlicos 

de 	ortopédico. 600 67.65 
Sorrisos Illidk05 	atividede 

600 7537 45.102.00 

13 Savion médicos de urologia 

E. 
1.050 24.05 25..”2.50 

40.590,00 14 54ndros de atividade pslcolog

IS 	
de 600 67,65 

Sentes de yen-idade 16m11:1 	psiquiatria 

técnica de enfermarem Serviço cts er.Mdade 
2.450 11.27 20 865 50 

11.27230 16 
do radiologiaradiologia 750 

15,03 
40.590,00 17 Seniços de :dMdo Lenida 

emluvrinolvati. 600 67,65 
45.10100 18 Serviços ouSdicas çk advidide 

.5....rv1/4as rn4diros de 	idade neurnIngt . 
400 75,17 

9.02 7.235.00
800 

20 Serd49“14 	 tividadc erlemrugem. 

Sc-nipf in.dir0dc ai{vidadeptdiefl. 
600 75.17 45.iozon 

20S 4Z30 21 
Sodial 

1.75.0 11.91 

11  SerWiÇOS de 4.5•1xCEILL 
600 10.52 - - 

23 Soviço r &rica 	advidadc nuIrkinkta 

MAGOO JOAQUIM CORDEIRO 
Prefeito Publicado por: 

Ana Ligia da Silva Gomes 
Código Identificador:E9885837  

V.1271/4/7. cliartomunicipal-coro.briama  
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CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	19322934/0001-78 

Razão Social: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

Nome Fantasia:coofEmED 
Endereço: 	PC PRESIDENTE TANCREDO NEVES ED CONQ CENTER 862 PISO 

SALA 32 A 13 / CENTRO / VITORIA DA CONQUISTA / BA / 45000-525 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 03/01/2019 a 01/02/2019 

Certificação Número: 2019010302471560499930 

Informação obtida em 09/01/2019, às 17:41:21. 

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

IMPRIMIR  VOLTAR 

09/0V2019 	 https://consulta-utcalxa.gov.br/Empresa/Crf/C4/FgeCFSImprImVPapetasp  

https://consulla-citcaixa.govbr/Ernpresa/C8/Crf/FgeCFSImprirnirPapeLasp 	 1/1 
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PODER JUDICIÁRIO 
RjETIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.322.934/0001-78 
Certidão n°: 167209162/2019 
Expedição: 04/02/2019, às 16:24:32 

Validade: 02/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD& 

(MATRu E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°  
19.322.934/0001-78, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

'HISA 



OW01/2019 CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO 

593 

Apq, Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO 

DADOS DO CONTRIBUINTE 

Contribuinte: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 
CNPJ/CPF: 19.322.934/0001-78 

Cod.Contribuinte: 0190379 
Inschlunidpal: 523127 

Endereço Imóvel: PRACA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 86, CENTRO, VITORIA DA CONQUISTA 
-I3A , CEP: 45000525 

Quadra: 	 Lote: 

Ressalvando o direito da Fazenda Pública de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas 
após a expedição desta certidão, de responsabilidade de pessas, firma, ou sociedade acima 
caracterizada, Certifico, que, em nome do requerente até a presente data, constam débitos em 
aberto. 

Emitida Quarta-Feira, 9 de Janeiro de 2019 as 16:40:26 
Validade: 90 dias 

Código de controle da certidão: 20190001301 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

htlp://seMcos.pmvc.ba.gov.bricertidacUmpressao.php7tc=e&cd=MLFEEEINNGGHNFEdpwFEMpwert=2 	 1/1 



t.# 
JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO IDA BANIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as Informações abaixo constam doe documentos arquivados nesta Junta Comercial e sio vigentes na data de sua expedição. 

çMPRESA 
Nome Empresarial 	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA MUDE 

Natureza Jurídica: 	COOPERATIVA 

NIRE(sede) 

29400040349 

CNPJ 

19.322.934/01101-78 

Araulvamento do ato 
Constituitive 
26111/2013 

Inicio da atividade 

26/11/2013 

Enderece: 
PC PRESIDENTE TANCREDO NEVES 
CONQUISTA, BA - CEP: 45000525 

SALA 	A E SALA 32 13,, CENTRO, VITÓRIA DA 86 EDIF : CONQUISTA C,ENTER; 

NIRE: 	)00000( 	 CNPJ: 	)000(I0( 
Endereço: 	)000XXX 

Observação 

SALVADOR - BA, 23 de Janeira de 2019 

HÉLIO PORTELA RAMOS 

pagine: 2/2 
197466222 

11111111111 11 

	

11 1111 

CONTROLE 80.758.187.189.51 CPF SOLICITANTE: 814.912.715-15 NIRE: 29400040349 Emitida: 23/01/2019 -CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regln.jueebbe.gov.bdregin.baRelavalidadocs.aspx  



33;:  

ir) 
JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETAKA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junto Comercial e são vigentes na data de sua expedição 

EMPRESA 
Nome Empresarial 	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

Natureza Juddica: 	COOPERATIVA 

NIRE(sede) 

29400040349 

CNPJ 

19.322.934/0001-78 

Araulvamento do ato 
Constituitivo 
26/11/2013 

Inicio da atividade 

26/11/2013 

Embucei): 
PC PRESIDENTE TANCREDO NEVES 86 EDIF : CONQUISTA CENTER; SALA; 32 A E SALA 32 B;, CENTRO VITORIA DA 
CONQUISTA, BA - CEP: 45000525 

OBJETO SOCIAL 
ATIVIDADE MEDICAAMBULATORIAL 
ATIVIDADE MEDICAAMBULATORIAL 
XTIVIDADE ODONTOLOGICA 
SEFNICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO 
ATIVIDADES DE ATENCAO AMBUIATORIAL 
ATIVIDADES DE ENFERMAGEM 
ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA 
ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANALISE 

COM RECURSOS 
RESTRITA 

NUTRICAO 

SAUDE 

SEM ALOJAMENTO 

HUMANA 

PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES 

HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS 

HUMANA 

DE SAUDE 

A CONSULTAS 

E UNIDADES 

ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE 
ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA 
ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DAAREA 
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 

ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO 
ATIVIDADES DE ATENCAO A SAUDE 

CAPITAL SOCIAL PORTE PRAZO DE DURACAO 
R$ 1,100,351.90 

UM MILHÃO CEM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS 
E NOVENTA CENTAVOS 

Capital integralizado: 
R$ 1,100,351.90 

UM MILHÃO CEM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS 
.E NOVENTA CENTAVOS 

Não XXXXXX 

DIRETORIA/ TERMINO DO MANDATO! 

Nome/CPF Término do mandato Cond./Administrador 
DAIANE SILVA MOREIRA 
012.920.665-20 

XYJXX/X)0(X DIRETOR 

JOSE HUMBERTO ALVES PEREIRA SOBRINHO 
033.284.785-31 

XX/XX/X)C0( DIRETOR 

JEANE MOREIRA CARDOSO PORTELA 
594.571.125-04 

XX/XX/XX>DC DIRETOR 

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUACÃO &TATUS 
Data 	 Número 
27034/2018 	 97755670 

REGISTRO ATIVO Sem Status 

Ato: 	019- ESTATUTO SOCIAL 
Evento: 	019- ESTATUTO SOCIAL 

FILIALIAIS1 NESTA UNIDADE DA FEDERACÃO OU FORA DELA 

página: 1/2 
197466222 

1111111111M 11111111111 
CONTROLE 80.758.187.189.51 CPF SOLICITANTE: 814.91Z 715-15 WIRE: 29400040349 Emitida: 23/01/2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://reging.iceb.begov.tidregin.begolavalidadocs.aspx  



23101/2019 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

003437246 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAU 

CERTIDÃO AP: 003437246 	 FOLHA: 111 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela intemet no site do Tribunal de Justiça 
(http://esaktibajus.briscoiabrirConterencia.do). 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos eiveis do Estado da Babo, 
anteriores a data de 23/01/2019, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE, portador do CNPJ: 19.322.934/0001-78, 
estabelecido na PCA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 86, EDIF GONU CENTER 2 PISO SALA 32 A E 32 
B, CENTRO, CEP: 45000-525, Vitória da Conquista - BA.******** 	 • 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que o valor de R$ 15,74 foi pago através do DAJ (Documento de Arrecadação 
Judiciária). 

Esta certidão foi emitida pela internei e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, quarta-feira, 23 de janeiro de 2019. 

PEDIDO"' 11111111Eill111 
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Certidão Internet 

 

BRASIL 	Acesso à informação 

 

Participe 	Serviços 	Legislação 	Canaissp 
POIN 

lir  Receita Federal  “it,  

 

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

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

Nome: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 
CNPJ: 19.322.934/000148 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo adma identificado que vierem a ser apuradas, e 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 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange Inclusive as contribuições sociais previstas 
nas 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 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 às 11:13:49 do dia 03/12/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 01/06/2019. 
Código de contraia da certidão: A846.8832.A4E8.5512 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documenta. 

Nova Consulta 

 

Prepaa pág na 
para Impresao 

 

http://servieosseceita.farendasevtr/Servicesicertidao/CNDConjuntaInterlEmiteCerticlecintemet.asp?ni=193229340001788passegens=18tipu=1 	1/1 



GOVERNO DO ESTADO DA LIARIA 	 Emissão: 03/1 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arte, liso 114 da Lei 3.956 de lide dezembro de 1981- Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Cedida() N°: 20182870190 

ficado soam. 

COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SALIDE 

/NSCRIÇÃO ESTADUAL 

113.516.143 

CNP! 

19322.934/0001-78 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 03/12/2018, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefez.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página 1 de 1 	 ReleertidaoN 	411c 



MI0212019 

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

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

Nome: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 
CNPJ: 19.322.93440001-78 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se ã 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 às 02:32:16 do dia 15/12/2018 <hora e data de Brasília>. 
Valida até 13/06/2019. 
Código de controle da certidão: 8D01.7E18.1113.69C8 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

111 



JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCLAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAI 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercia/ e são vigentes na data de sua expedição. 

EMPRESA 
Nome Empresaria' 	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

Natureza Juridica: 	COOPERATIVA 

NIRE(sede) 

29400040349 

CNPJ 

19.322.9340001-78 

Arouivamento do ato 
Constitultivo 
26/11/2013 

Inicio da atividade 

26/1112013 

Endereço'. 
PC PRESIDENTE TANCREDO NEVES 
CONQUISTA, BA-CEP: 450012525 

SALA: 32 A E SALA 32 B;, CENTRO, VITORIA DA 86 EDIF : CONQUISTA CENTER; 

NIRE: 	XXXXXX 	 CNPJ: 	=coo< 
Endereço: 	XXXXX( 

Obtervaçâà 

SALVADOR - BA, 23 de Janeiro de 2019 

e kiet"c;;244". 
HELIO PORTELA RAMOS 

página: 2/2 
197406222 

11111111111111 11111111 1111 

CONTROLE 80/58.187.189.51 CPF SOLICITANTE: 814.912.715-15 NIRE: 29400640349 Emitida: 23/01/2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO htip://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx  



‘.# 
JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

5,1( 

Certificamos que as int onnaçdes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. 

EMPRESA 
Nome Empresarial 	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

Natureza Jurídica: 	COOPERATIVA 

NIRE(sede) 

29400040349 

CNPJ 

19.322.934/0001-78 

Arouivamento do ato 
Constitudivo 
26/11/2013 

Inicio da atividacks 

26/11/2013 

Endereco: 
PC PRESIDENTE TANCREDO NEVES 86 EDIF : CONQUISTA CENTER; SALA: 32 A E SALA 32 B;, CENTRO, VITÓRIA DA 
CONQUISTA, BA - CEP: 45000525 

OBJETO SOCIAL 
ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL 
ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL 

TIVIDADE ODONTOLOGICA 
SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO 
ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL 
ATIVIDADES DE ENFERMAGEM 
ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA 
ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANALISE 
ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE 
ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA 
ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DAAREA 
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 

ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM 
ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAUDE 

COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES 
CONSULTAS 

E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS 

HUMANA 

DE SAUDE 

RESTRITAA 

NUTRICAO 

SAUDE 

SEM ALOJAMENTO 
PRONTO-SOCORRO 
HUMANA 

CAPITAL SOCIAL POW PRAZO DE DURACÃO 

R$ 1,10E351.90 

UM MILHÃO CEM MIL TRE2ENTOS E CINQUENTA E UM REAIS 
E NOVENTA CENTAVOS 

Capital integralizado: 
R$ 1,100,351.90 

UM MILHÃO CEM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS 
F NtIVFNTA rFNTAvns 

Não X)00Ca 

DIRETORIA/TÉRMINO DO MANDATO / 

Nome/CPE Término do mandato Cond./Administrador 
OPJANE SILVA MOREIRA 
012.920.665-20 

XX/XX/XXJ0( DIRETOR 

JOSE HUMBERTO ALVES PEREIRA SOBRINHO 
033.284.765-31 

XX/XX/XXXX DIRETOR 

JEANE MOREIRA CARDOSO PORTELA 
594.571.125-04 

XX/XX/XXXX DIRETOR 

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS 

Data 	 Número 
27/04  /2018 	 97765670 

REGISTRO ATIVO Sem Status 

Ato: 	019- ESTATUTO SOCIAL 
Evento: 	019 - ESTATUTO SOCIAL 

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORADELA 

página: 1/2 
197466222 

1111111111111111111111 

CONTROLE 80.758.187.189.51 CPF SOLICITANTE: 814.912.715-15 RIRE: 29400040349 Emitida: 23/01/2019- CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.briregin.bagelavelidedossespx  



23/01/2019 	003437246 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BANIA 

   

CERTIDÃO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAU 

CERTIDÃO N°:  003437246 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no sito do Tribunal de Justice 
(http://ezaj.ljbajuebesco/abrirConferencledo).  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos eiveis do Estado da Bahia, 
anteriores a datado 23/01/2019, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

COOFENIED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE, portador do CNPJ: 19.322.934/0001-78, 
estabelecida na PCA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 86, EDIF CORO CENTER 2 PISO SALA 32 A E 32 
B, CENTRO, CEP: 45000-525, Vitória da Conquista - BA."' 	 • 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a tituleridade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que o valor de R$ 15.74 foi pago através do DAJ (Documento de Arrecadação 
Judiciaria). 

Esta certidão foi emitida pela intemet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, quarta-feira, 23 de janeiro de 2019. 

003437246 

PEDI' N°: 



04/02/2019 CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO 

DADOS DO CONTRIBUINTE 

Contribuinte: COOFEMED COOPERATTVA DE TRABALHO DA SAUDE 
CNPJ/CPF: 19.322.934/0001-78 

Cod.Contribuinte: 0190379 
Insc.Munidpal: 523122 

Endereço Imóvel: PRACA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 86, CENTRO, VITORIA DA CONQUISTA 
- BA, CEP: 45000525 

Quadra: 	 Lote: 

Ressalvando o direito da Fazenda Pública de cobrar as dividas que venham a ser apuradas 
após a expedição desta certidão, de responsabilidade de pessas, firma, ou sociedade acirra 
caracterizada, Certifico, que, em nome do requerente até a presente data, constam débitos em 
aberto. 

Emitida Segunda-Feira, 4 de Fevereiro de 2019 as 15:18:17 
Validade: 90 dias 

Código de controle da certidão: 20190006000 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

MI:fiseMcos.pmvc.ba.gov.bricerticlaci impressaa.php?tcae&c4=MLFEEEIHNGGHNFMNPFEMpecerM2 	 1t1 
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Tabela com Nova Alteração 
1 serviços de atividade Biomédica 200 

2 serviços de Enfermagem 2.000 

3 serviços de atividade farmacêutica 1.050 

4 serviços de fisioterapia 700 
5 serviços de fonoaudiologia 700 
6 serviços médicos clinico geral 1.500 

7 serviços médicos para programas de saúde 1.500 
8 serviços médicos em radiologia 600 

9 serviços de atividade em nutrição 1.050 
10 serviços de atividade odontológica 1.600 
11 serviços de atividade oftalmológica 600 
12 serviços de atividade ortopédica 600 
13 serviços de urologia 600 
14 serviços de atividade psicologia 1.050 
15 serviços de atividade psiquiatria 600 
16 serviços de atividade técnica de enfermagem 2.650 
17 serviços de atividade técnica radiologia 750 
18 serviços de atividade endocrinologia 500 
19 serviços de atividade neurologia 500 
20 serviços de auxiliar para atividade enfermagem 800 
21 serviços de atividade pediatria 600 
22 serviços de assistente social 2.000 
23 serviços técnicos em atividade nutrição 600 



04/02/2018 
	

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO 	
, 	 \‘ 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO 

DADOS DO CONTRIBUINTE 

Contribuinte: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 
CNPJ/CPF: 19.322.934/0001-78 

Cod.Contribuinte: 0190379 
Insc.P.Aunicipal: 523127 

Endereço Imóvel: PFtACA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 66, CENTRO, VITORIA DA CONQUISTA 
- BA, CEP: 45000525 

Quadra: 	 Lote: 

Ressalvando o direito da Fazenda Pública de cobrar as dividas que venham a ser apuradas 
após a expedição desta certidão, de responsabilidade de pessas, firma, ou sociedade acima 
caracterizada, Certifico, que, em nome do requerente até a presente data, constam débitos em 
aberto. 

Emitida Segunda-Feira, 4 de Fevereiro de 2019 as 15:18:17 
Validade: 90 dias 

Código de controle da certidão: 20190006000 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

h :// cos.pmvc.ba.gmbricertidao jmpressao.php?tcre&cd=MLFEEEIHNGGHNFettpo=FElltpccerteZ 	 lh 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.322.934/0001-78 
Certidão n°: 167209162/2019 
Expedição: 04/02/2019, às 16:24:32 

Validade: 02/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUIM 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n' 
19.322.934/0001-7B, 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 h' 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolução Administrativa n' 1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior ,do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

'Ylvithks 



04/02/2019 

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

CER11DÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 
CNPJ: 19.322.934/0001-78 

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 tributados administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivb no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas ta a 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 
endereças <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgin.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portada Conjunta RF13/1>GEN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 02:32:16 do dia 15/12/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 13/06/2019. 
Código de controle da certidão: 80D1.7E18.1113.69C13 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 
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IMPRIMIR 
	

VOLTAR 

 

     

CAIXA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

   

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	19322934/0001-78 
Razão Social. COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 
Nome Fantasimeooxemeo 
Endereço: 	PC PRESIDENTE TANCREDO NEVES ED CONQ CENTER 862 PISO 

SALA 32 A B / CENTRO / VITORIA DA CONQUISTA / BA / 45000-
525 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a errpresa 
acirre Identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de 
Garantia do Terrpo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 10/02/2019 a 11/03/2019 

 

Certificação Número: 2019021014494666448032 

Inforrreção obtida em 11/02/2019, às 19:26:32. 

 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Cabe: 
www.cabca.gov.br  

htlps://consulta-crtcaixagovbrErnprese/Crf/Cr0FgeCFSIrAurimirPapeLasp 	 1/1 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL JUCEB 
Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. 

EMPRESA 
Nome Empresarial 	COOFEMED COOPERATNA DE TRABALHO DA SAUDE 

Natureza Jurídica: 	COOPERATIVA 

NIRE(sede) 

29400040349 

CNPJ 

19.322.934/0001-78 

Arquivamento do ato 
Constituitiva 
26/11/2013 

Inicio da atividade 

26/11/2013 

Endereco: 
PC PRESIDENTE TANCREDO NEVES 86 EDIE : CONQUISTA CENTER SALA : 32 A E SALA 32 B;, CENTRO, VITÓRIA DA 
CONQUISTA. BA - CEP: 45000525 

OBJETO SOCIAL 
ATIVIDADE MEDICAAMBULATORIAL COM RECURSOS 
ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA 

TIVIDADE ODONTOLOGICA 
SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO HUMANA 
ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL 
ATIVIDADES DE ENFERMAGEM 
ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO 
ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE 

PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES 
A CONSULTAS 

E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS 

ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE 
ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA 
ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE 
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO 

ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO 
ATIVIDADES DE ATENCAO A SAUDE HUMANA 

CAPITAL SOCIAL PORTE PRAZO DE DURACAO 
R$ 1,100,351.90 

UM MILHÃO CEM MIL TREZENTOS 
E NOVENTA CENTAVOS 

Capital integraUzado: 
R$ 1,100,351.90 

UM MILHÃO CEM MIL IREZENTOS 

E CINQUENTA E UM REAIS 

E CINQUENTA E UM REAIS 

Não =CCM 

F NOVENTA fENTAVns 

DIRETORIA/ TÉRMINO DO MANDATO / 

Nome/CPF Tarmino do mandato Cond./Administrador 
DAIANE SILVA MOREIRA 
012.920.665-20 

XX/XX/X=4 DIRETOR 

JOSE HUMBERTO ALVES PEREIRA SOBRINHO XX/X.33)0(XX 
Oti 284.785-31 

DIRETOR 

JEANE MOREIRA CARDOSO PORTELA XX/XXXXXX DIRETOR 
594.571A25-04 

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO siTuAcÃo. STATUS 
Data 	 Ntincro 
27/04/2018 	 977551370 

REGISTRO ATIVO Sem Status 

Ato: 	019- ESTATUTO SOCIAL 
Evento: 	019- ESTATUTO SOCIAL 

Fl 	IAIS1 NESTA UNIDADE DA FEDERACÁO OU FORA DELA 

página 112 
197189733 

11111 

	

11111 flui 11HIN 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM fittp://reginjuceb.ba.gov.brfautenficacaodocumentos/autentimican.aspx  
CONTROLE 15E09850081344 CPF SOLICITANTE 814.912.715-15 RIRE: 29400040349 EMITIDA: 22/02/2019 PROTOCOLO: 197189733 
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JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comerciai e são vlqentas na data de sua exDedicã 

EMPRESA 
Nome Empresarial 	COOFEMED COOPERATIVA DE TRARAl  HO DA SAUDE 

Natureza Jurídica: 	COOPERATIVA 

NIRE(sede) 

29400040349 

CNPJ 

19322.934/0001-78 

Araulvamento do ato 
Consfituitivo 
26/11/2013 

Inicio da atividade 

26/11/2013 

Enderece: 

PC PRESIDENTE TANCREDO NEVES 86 EME : CONQUISTA CENTER; SALA: 32 A E SALA 32 Et CENTRO, VITORIA DA 
CONQUISTA BA - CEP: 45000525 

NIRE: 	>00000( 	 CNPJ: 	XX)C0(X 
Endereço: 	XX)0(XX 

;t9T- 1914 -:-..:illNI „lrr :r. 

SALVADOR - BA, 22 de Fevereiro de 2019 

1(a7Actac 24.€+_ 
HÉLIO PORTELA RAMOS 

ruigIna:2/2 
197189733 

111111111111111111111111 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.bdautenlicacaodocumentosiaLitenticecao.espx  
CONTROLE 15609850081344 CPF SOLICITANTE: 814.912.715-15 NIRE: 29400040349 EMITIDA: 22/02)2019 PROTOCOLO: 197189733 
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IMPRIMIR VOLTAR 

CAIXA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	19322934/0001-78 

Razão Social: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 
Nome FantasiarcOofEmED 
Endereço: 	PC PRESIDENTE TANCREDO NEVES ED CONQ CENTER 86 2 PISO 

SALA 32 A B / CENTRO / VITORIA DA CONQUISTA / BA /45000-
525 

A Caixa Econânica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a enpresa 
acirre identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de 
Garantia do Terrpo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 10/02/2019 a 11/03/2019 

 

Certificação Número: 2019021014494666448032 

Informação obtida em 11/02/2019, às 19:26:32. 

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

htips://consuRa-aftabagovbrEmpresa/Cd/Crf/FgeCFSImprinirPapetasp 	 111 
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PODER JUDICT --
JUSTIÇA DO TF: 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.322.934/0001-78 
Certidão n°: 167209162/2019 

Expedição: 04/02/2019, às 16:24:32 

Validade: 02/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SADDE 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°  

19.322.934/0001-78, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n°  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAU 

CERTIDÃO N°:  003489544 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela intemet no sito do Tribunal de Justiça 
(Intp://esaj.fibaJus.bdsco(ablitonferencta.da). 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos eiveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 26/0212019, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE, podador do CNPJ: 19.322.934/0001-78, 
estabelecida na PRAGA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 86 , EDIF.CDNQ CENTER 2 PISO SALA 32 A E 
SALA 32 B, CENTRO, CEP: 45000-525, Vitória da Conquista - BA. 	 IIMM********É 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que o valor de R$ 15,74 foi pago através do DAI (Documento de Arrecadação 
Judiciária). 

Esta certidão foi emitida pela intemet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, terça-feira, 26 de fevereiro de 2019. 

003489544 
PEDIDO N°: zenfilei 
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PARECER PROCESSO N° 0693/2019. 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO A MÃO DE OBRA, 
MÉDICOS ESPECIALISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, COM 
EXECUÇÃO MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 
ASSUNTO: LEGALIDADE CARONA 

EMENTA — CARONA. Preenchimento dos 
requisitos. Pelo deferimento. 

1. 	RELATÓRIO 

Trata-se de questão submetida a esta Procuradoria Jurídica pela 
Prefeitura Municipal de Maragogi - AI, que solicita parecer sobre a 
possibilidade de Adesão da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial n° 
014/2018 da Prefeitura de Delmiro Gouveia - BA, cujo objeto a ser contratado 
é a prestação de serviços continuados de apoio a mão de obra, médicos 
especialistas e demais profissionais da saúde, com execução mediante regime 
de empreitada por preço unitário, para atender as necessidades deste 
Município. 

Em sua justificativa, informa que atualmente o Município não 
dispõe de quantitativo de profissionais necessários para o atendimento da 
demanda do Município, atenta ainda que tendo em vista a crise fiscal e a 
variabilidade das Receitas Municipais, houye a dificuldade em criar novas 
despesas correntes, anno a realização de novos concursos públicos ou mesmo 
a contratação de empregados públicos com os encargos sociais pela CLT. 

Ademais, caracteriza o objeto a ser contratado, afirmando que foram 
feitas pesquisas de preços para a contratação dos serviços e os valores 
coletados encontram-se acima do valor registrado na Ata de Registro de Preço 
ri" 014/2018 de Delroiro Gouveia - Al, razão pela qual entende ser mais 
vantajoso para a Administração Pública aderir a ata. 

Diante de tal informação, o ordenador de despesas do Município 
autorizou a despesas e determinou as tratativas para adesão da ata de registro 
de preço. 

1' 
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Consta, ainda, manifestação da COOFEMED - COOPERATIVA DE 
TRABALHO DA SAÚDE, concordando com a prestação dos serviços e 
autorização do órgão gerenciador, no caso, a Prefeitura de Delmiro Gouveia - 
AL. 

2. 	DA FUNDAMENTAÇÃO: 

2.1. DA POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES 
PRIVADOS PARA ATENDIMENTO DA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA 

De inicio, ressalta-se que a qualificação de pessoa jurídica como 
"cooperativa" é irrelevante para o estudo deste tópico, tendo em vista -que se 
pretende abarcar qualquer prestador de serviços privados, seja ele, pessoa 
fisica, sociedade empresária, sociedade simples (caso das cooperativas), 
entidades do terceiro setor e etc. 

A Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e 
dever do Estado, que fornece os serviços públicos de saúde por meio do 
sistema único, financiado pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios. 

No entanto, a própria Lei Maior admitiu que instituições privadas, 
com intuito de expandir os serviços públicos de saúde, participassem do 
sistema único -de forma complementar, sempre _observando as diretrizes deste, 
tendo preferência entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, conforme 
dispositivos a seguir: 

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

Art. 199. A assistência ã saúde é livre à iniciativa privada. 

§ 1° As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, 
mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. (grifamos) 

A Lei n° 8.080/90 que trata da organização dos serviços de saúde, 
ao dispor sobre a participação complementar da iniciativa privada, assim 
estabelece: 

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de 
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá 
recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. 
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Parágrafo único A participação complementar dos 
serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, 
observadas, a respeito, as normas de direito público. 

Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferencia para participar 
do Sistema Único de Saúde (SUS). (grifamos) 

Assim a possibilidade da participação da iniciativa privada na 
prestação de serviços públicos de saúde em caráter exclusivo de 
complementariedade resta caracterizada, conforme regulamentação do 

Ministério da Saúde, quando a estrutura estatal se mostrar insuficiente para 
garantir a cobertura assistencial à população e não houver meios para a 
ampliação dos serviços públicos já oferecidos, nos termos do art. 2° da 
Portaria MS n° 1.034/2010, in verbis: 

Art. 2° Quando as disponibilidades forem insuficientes 
para garantir a cobertura assistencial à população de uma 
determinada área, o gestor estadual ou municipal poderá 
complementar a oferta com serviços privados de assistência ã saúde, 
desde que: 

I - ronqinivada a necessidade de complementação dos 
serviços públicos de saúde e, 

II - haja a impossibilidade de ampliação dos serviços 
públicos de saúde. (grifamos) 

Desta maneira, resta evidenciado que a complementação quer 
significar que não é possível a transferência para a iniciativa privada da 
execução de todo serviço de saúde oferecido à população, mas tão somente 
aquela demanda a qual o Estado, seja por falta de estrutura fisica, seja pela 
insuficiência de pessoal, naquele momento não consegue atender. 

Assim, infere-se que a complementação não é uma faculdade 
colocada à discricionariedade da Administração, mas só pode ocorrer se 
restarem comprovados requisitos que lhe autorize. 

Desta forma, a celebração de contratos e convénios para 
complementação -do serviço público de saúde pela iniciativa privada não tem 
por escopo a substituição da titularidade ou da ação do Estado na prestação 
de serviços públicos típicos não exclusivos, mas tão somente o de 
complementar as atividades estatais que estiverem sendo executadas de 
forma insuficiente e que cuja ampliação do atendimento público seja 
impossível naquele momento. 
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Nesta linha de entendimento é pertinente citar a brilhante 
conclusão do Ministro Carlos Ayres Britto, então Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, em fragmento do voto exarado nos autos da ADI 1923/DF, 
literis: 

'Ora, o que faz a Lei 9.637/98, em seus arts. 18, 19, 20, 
21 e 22, é estabelecer um mecanismo pelo qual o Estado pode 
transferir para a iniciativa privada toda a prestação de serviços 
públicos de saúde, educação, meio ambiente, cultura, ciência e 
tecnologia. A iniciativa privada a substituir o Poder Público, e não 
simplesmente a complementar a performance estatal. É dizer, o Estado 
a, globalmente, terceirizar funções que lhe são típicas. O que me 
parece juridicamente aberrante, pois não se pode forçar o Estado a 
desaprender o fazimento daquilo que é da sua própria compostura 
operacional: a prestação de serviços públicos." (grifo nosso) 

Para alguns autores, como Maria Sylvia Di Pietro , a 
complementariedade pode envolver tanto atividade meio quanto fim, desde 
que não importe na transferência a lima ingrituiçAo privada de toda a 
administração e execução das atividades de saúde prestadas pela ente 
público, conforme texto abaixo: 

a Constituição, no dispositivo citado (§1° do art. 199), 
permite a participação de instituições privadas 'de forma 
complementar', o que afasta a possibilidade de que o contrato tenha 
por objeto o próprio serviço de saúde, como um todo de tal modo que 
o particular assuma a gestão de determinado serviço. Não pode, por 
exemplo, o Poder Público transferir a uma instituição privada toda a 
administração e execução das atividades de saúde prestadas por um 
hospital público ou por um centro de saúde; o que pode o Poder 
Público é contratar instituições privadas para prestar atividades meio, 
como limpeza, viga/ureia, contabilidade, ou mesmo determinados 
serviços técnico-especializados, come os inerentes aos hemocentros, 
realização de exames médicos, consultas etc (...). (grifo nosso) 

Nessa linha, o intérprete do direito deve ter por objetivo alcançar a 
máxima efetivação dos direitos fundamentais, tendo a saúde indiscutível nota 
de fundamentalidade 

Neste rastro, a oferta dos serviços públicos de saúde deve buscar 
alcançar e suprir toda a demanda da população, seja esta realizada de forma 
direta ou indireta, de forma complementar. 

Os Tribunais de Justiça brasileiros tem se mostrado sensíveis à 
prestação dos serviços de saúde como efetivação ao próprio direito 
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fundamental à saúde, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, nos seguintes termos: 

Sempre com a devida vênia  não ;anis se mostra possível a 
interpretação de norma constitucional que atribua ao Estado todos os 
deveres, impedindo-o de contar com auxilio, remunerado ou não, de 
entidades privadas para a consecução do bem comum. No caso 
concreto, ao munícipe doente não interessa saber se o médico que o 
atende é servidor público ou não. O que lhe interessa é que haja 
médico para atendê-lo e medicamento para curar sua doença ou ao 
menos minorar seu sofrimento. Por isso não vislumbra clara e 
manifesta violação, ao menos no âmbito restrito deste recurso de 
agravo, ao artigo 199 da Constituição Federal que tomaria viável a 
suspensão da parceira. E, em tese, se mostra possível que alguns 
programas de saúde, voltados para temas mais sensíveis sejam 
transferidos a terceiros que tenham a rapacidade tecnológica e 
gerencial de melhor atenderá população pelo custo mais barato que o 
Estado poderia fazer. (TJSP - Agravo de Instrumento n° 627.715-5/3-
00 - SP. Relator: Des. Lineu Peinado. 07/08/2007) (grifamos) 

Neste rastro, referindo-se ao artigo 199 da Constituição Federal, 

Paulo Modesto recorre à fundamentalidade do direito à saúde e do dever 

estatal em prestar serviços eficientes, independente de fazê-lo de forma direta 

ou indireta, conforme trecho abaixo: 

A declaração do direito à saúde como direito do cidadão e 
dever do Estado obriga a que o Estado garanta o direito à saúde e não 
que ofereça diretamente e de forma executiva o atendimento a todos 
os brasileiros. A palavra 'saúde', constante do art. 199 da Constituição, 
refere a um bem juridico, a uma utilidade fruível pelo administrado, 
que deve ser assegurada pelo Estado, independente deste fazê-lo direta 
ou indiretamente, mediante emprego do aparato público ou da 
utilização de terceiros. (grifamos) 

Registra-se nesse sentido, voto do então Ministro Sepúlveda 

Pertence, do Supremo Tribunal Federal, que referindo-se ao artigo 197 da 

Constituição Federal, assim pontuou: 

(...) Não apenas não há, no dever estatal para com a saúde, 
obrigação de prestação estatal direta, mas, ao contrário, a expressa 
previsão de sua prestação mediante Convênio entre entidades públicas 
executado por fundação de apoio. Serviço de saúde. Conceito de 
serviço público e serviço de relevância pública na Constituição de 
1988. Forma da prestação de contas das entidades de cooperação após 
a emenda constitucional n° 19/98. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, 
n.11, p.8, fev. 2002. Disponível em: . Acesso em: 24 abril 2013. 6 
colaboração de particulares, embora sujeitos ã legislação, à 
regulamentação, à fiscalização e ao controle estatais. (ADI 1923-5/DF, 
DOU de 21/09/2007). (grifamos) 
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Com vistas ã fiscalização e controle estatal, no âmbito da 

contrataçêo complementar de serviços de saúde, deve o ente regulamentar 

por lei a forma de contratação, o regime de execução, a forma, periodicidade 

e responsáveis pelo controle, bem como a obediência ao ditames da Lei n° 

8.666/93, conforme destacou a Corte de Contas Mineira, por meio do 

prejulgado abaixo: 

Prejulgado 809494 MUNICÍPIO. PARCERIA COM OSCIP. 
CONTRATAÇÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE. 
POSSIBILIDADE, EM CARÁTER COMPLEMENTAR, EXCETO PARA AS 
DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÁS 
ENDEMIAS. II. OBRIGATORIEDADE DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL DA FORMA DE CONTRATAÇÃO, DO REGIME DE 
EXECUÇÃO E DO CONTROLE DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE 
PARCEIRA E DE LICITAÇÃO OU DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA 
OU INEXIGIBILIDADE. III. CLASSIFICAÇÃO DOS REPASSES. 
DESPESAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES. IV. PERCENTUAIS 
MÍNIMOS DE APLICAÇÃO. AFERIÇÃO COM O USO DAS DESPESAS 
EXECUTADAS CONFORME AS CLASSIFICAÇÕES CONTÁBEIS DO 
TERMO DE PARCERIA E O DISPOSTO NA IN 19/08. REMESSA, AO 
CONSULENTE, DE CÓPIAS DAS NOTAS TAQUIGRAFICAS DAS 
CONSULTAS WS 716.238, 719.436, 793.773, 732.243 E 683.832 E 
DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 19/08. (grifamos) 

Quanto ao tipo de serviço a ser complementado pela iniciativa 

privada, não se observa restrições no texto constitucional, de forma que, em 

regra, tanto atividades meio como atividades finalisticas podem ser 

executadas por entidades privadas. 

Este foi o entendimento do Tribunal de Contas de Santa Catarina, 

conforme consta do prejulgado abaixo: 

Prejulgado 2055 1. Serviços médicos ambulatoriais, 
pequenos procedimentos cirúrgicos, expedição de carteiras de saúde, 
verificação de exames e demais procedimentos constantes da Tabela 
do SUS podem ser compreendidos como serviços complementares de 
saúde a serem oferecidos á população, dentro das normas prescritas 
pela Lei (federal) n. 8.080/90 e pela Portaria n. 3.277/06, do Ministério 
da Saúde. 2. A contratação de serviços complementares de saúde pode 
ocorrer para: 2.1. atividades-meio, desde que não inseridas por lei no 
Sistema Único de Saúde. 2.2. atividades finalisticas em razão do 
volume, quando a demanda ultrapassar a capacidade instalada da 
rede pública, tanto própria quanto à vinculada a outro nível de 
governo, a) neste caso, a dimensão do serviço público deve ser 
reavaliada periodicamente, 7 tendo em conta variáveis como a 
evolução populacional, evolução da demanda, evolução cientifica etc., 
de forma que o volume fisico e/ ou financeiro dessas contratações não 
descaracteriz.e o caráter subsidiário em relação às atividades estatais. 
22. atividades finalisticas, em razão da urgéncia. a) neste caso a 
Administração deve, quando for o caso, promover as medidas 
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necessárias para restabelecer o sistema público potencial existente 
antes da situação de urgência que implicou a diminuição de sua 
capacidade potencial; b) a contratação junto ã iniciativa privada 
ocorrerá somente durante o período necessázio para que sejam 
adotadas as medidas para o restabelecimento do serviço público. 3. A 
contratação de serviços complementares de saúde deve atender ainda 
aos seguintes requisitos: 3.1. Preferência as entidades filantrópicas e 
às sem fins lucrativos; 3.2. Celebração de convênio ou contrato 
conforme as normas de direito administrativo, prevalecendo o 
interesse público sobre o particular; 3.3. Integração dos serviços 
privados às diretrizes organizativas do SUS; 3.4. Prevalência dos 
principios da universalidade, equidade, integralidade, etc. (grifamos) 

Deve-se registrar, contudo, que a complementação dos serviços de 
saúde (atividade fim) não se confundem com a terceirização de serviços 
acessórios e instrumentais (atividade meio). 

Neste contexto, é salutar ressaltar que os serviços de saúde 
prestados por particulares em regime de complementação à atuação estatal 
não devem ser confundidos com o instituto da Terceirização: esta é 
simplesmente uma forma de contratação de locação/cessão de mão de obra e 
não pode ser utilizada para subrogar a particulares a execução de serviços 
públicos sociais finalisticos. 

Na terceirização, o Poder Público transfere ao particular uma 
atividade meio e não uma atividade fim Caso o contratado atue somente como 
vetor de interposição de recursos humanos para a Administração, sem 
estarem presentes as suas parcelas de cooperação e complementariedade de 
serviços públicos fmalisticos de saúde, restarão comprovados indícios que 
caracterizariam uma fraudulenta interposição de mão de obra, com a 
consequente violação ao princípio do concurso público. 

A doutrina e a legislação federal (a titulo de exemplo) consagram aos 
contratos de Terceirização aqueles serviços considerados como atividades 
meio, ou seja, os serviços 8 relacionados à limpeza, conservação, segurança, 
vigilância, copeiragem, recepção, manutenção predial, reprografia e etc., 
(Súmula 331 do TST e art. 10, §§ 1° e 2°, do Decreto Federal n° 2.271/97), 
que no caso da Administração Pública estão passíveis de serem avençados 
por meio de contratos administrativos (Lei 8 666/93). 

Nesta senda, é pertinente salientar que a doutrina especializada 
diferencia a terceirização em licita e ilícita. As consideradas lícitas são aquelas 
voltadas ao desempenho de atividades meio definidas na Súmula 331 do TST, 
e as ilícitas são as que se destinam ao suprimento de atividade fim, 
caracterizando a interposição de mão de obra. A definição do que seja 
atividade meio ou atividade fim é casuística. Contudo, em se tratando de 
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serviços públicos é mais fácil a percepção de que atividade fim compreende 
aquele serviço posto à disposição para a utilização da coletividade. 

Etapas anteriormente necessárias mas que não têm relação direta 
com aquela atividade principal são consideradas atividade meio, como por 
exemplo os serviços de vigilância, recepção, copeiragem, recepção e 
reprografia, prestados em um posto de saúde. 

Desta forma, somente não haverá a substituição irregular de 
servidores públicos quando o particular contratado em regime complementar 
para execução de atividade finalistica na área de saúde utilizar de estrutura 
e pessoal próprio, exclusivamente, e desde que esta execução ocorra em 
caráter de cooperação e complementariedade aos serviços já prestados pelo 
Estado, sem configurar substituição de servidor público. 

Feita a diferença entre a terceirização de serviços acessórios e 
instrumentais (atividade meio) e a complementação de serviços públicos de 
saúde (atividade fim), cumpre fazer uma ressalva quanto aos requisitos para 
inclusão da complementação dos serviços de saúde no cálculo da despesa 
com pessoal. 

Dessa forma, desde que complementar, a contratação de 
particulares para prestação dos serviços de saúde pode ocorrer em atividades 
fins e contemplar, inclusive, 9 atividades inerentes a cargos com atribuições 
correlatas no plano de cargos e carreiras do órgão ou entidade contratante, 
quando insuficientes para atendimento da demanda pelos serviços de saúde, 
sendo vedado, em todo caso, a substituição de servidor. 

Assim, a nota diferencial da prestação dos serviços de saúde decorre 
da própria Constituição Federal, que permite a complementação dos serviços 
pela iniciativa privada, desde que a estrutura estatal seja insuficiente para 
garantir a cobertura assistencial à população e quando não houver 
possibilidade, naquele momento, de ampliação dos serviços públicos já 
oferecidos, devendo o ente público envidar esforços para suprir a demanda. 
Atendidos esses requisitos, a complementação dos serviços de saúde pela 
iniciativa privada será considerada leg,a1 devendo o prestador de serviço, no 
entanto, obedecer às diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

2.2. - DA ADESÃO DA ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS 
(CARONA) 

A premissa elementar adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, no 
que concerne a contratação pela Administração Pública, é de que todas as 
aquisições de bens ou contratação de serviços com terceiros levadas a efeito 
pelo ente Público, serão necessariamente precedidas de licitação, de modo a 
identificar e escolher a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 
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Dessa feita, a licitação, por força de dispositivos constitucionais 
(XXI, art. 37, CF/88) e infraconslitucional (art. 20  da Lei n° 8.666/93), é regra 
para a Administração Pública que, ao necessitar adquirir produtos ou 
executar algum tipo de serviço, deve abrir um processo de licitação para 
escolher seus fornecedores ou prestadores de serviços, devendo fazer, sempre, 
a opção pela proposta mais vantajosa ao atendimento do interesse público 
diretamente envolvido, colocando em condições de igualdade as empresas que 
do certame queiram participar. 

A modalidade de licitação escolhida foi o pregão (Lei n" 10.520/02), 
para fins de Registro de Preços, conforme previsto no o art. 15, D da Lei n° 
8.666/93, regulamentado pelo Decreto Federal n° 7.892/2013. 

O Sistema de Registro de Preço - SRP, consiste em um procedimento 
auxiliar previsto no &apositivo legal antes mencionado e tem por objetivo 
facilitar a atuação da Administração Pública nas contratações ou aquisições 
de bens de forma gradual ou parcelada, conservando as condições de 
igualdade de oportunidade daqueles que do certame queiram participar. 

De outro modo, pode se dizer que o SRP é o conjunto de 
procedimento para registro formal de preços relativos à prestação de serviços 
e aquisição de bens, para contrafações futuras. Após efetuar os 
procedimentos do SRP, é assinada uma Ata de Registro de Preço - ARP, que 
concerne em um documento de compromisso para contrafação futura, em que 
se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 
praticadas. 

Assim, tem se como razoável sustentar que o sistema registro de 
preços não é um instituto próprio da contratação, mas sim uma técnica 
empregada no planejamento com a finalidade de In 	uporcionar uma relação 
contratual mais eficiente para a Administração, considerando que a licitação 
em que se utiliza a técnica do registro de preços é exatamente igual às demais 
modalidades, diferenciando-se apenas na forma de aquisição ou da prestação 
dos serviços que fica condicionada pela efetiva demanda. 

Com o propósito de regulamentar o § 3° do artigo 15 da Lei 
8.666/93, foi editado o Decreto n° 3.931/01, revogado posteriormente pelo 
Decreto n°. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, regulamentou o Sistema de 
Registro de Preços, e instituiu a possibilidade de ser aproveitada a proposta 
mais vantajosa de uma licitação realizada por outros órgãos e/ou entidades. 

Tal procedimento difundiu-se, na doutrina jurídica, sob a 
denominação de "carona" que pode ser traduzido em linguagem coloquial 
como uma ideia de aproveitar o percurso que alguém está desenvolvendo para 
concluir o próprio trajeto, com redução de tempo e de custos, evitando-se o 
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dispendioso e demorado processo de licitação, propiciando maior eficiência na 
prestação dos serviços públicos. 

Desse modo, considerando-se o princípio constitucional da 
economicidade e da eficiência, entende-se que é juridicamente possível e 
mesmo aconselhável, com as devidas cautelas, aproveitar uma proposta mais 
vantajosa conquistada por outro ente da Federação, como no caso indicado e 
justificado. 

Cumpre observar que o Decreto de n° 7.892, de 23 de janeiro de 
2013, prevê a possibilidade de que uma Ata de Registro de Preços seja 
utilizada por outros entes, maximizando o esforço das unidades 
administrativas que implantaram o Sistema de Registro de Preços, então 
vejamos o que prescreve o art. 22 do referido Decreto: 

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a 
ata de registro de preços, durante sua vigéncia, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador. 

§ 10 Os órgãos e entidades que não participaram do registro 
de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, 
deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre 
a possibilidade de adesão. 

Como se vé, é possível a aquisição de produtos ou prestação de 
serviços por meio de adesão a ata de registro de preço decorrente de licitação 
realizada por outro ente público, sendo necessário apenas a anuência do 
órgão gerenciador. 

Cumpre destacar que os fundamentos de lógica que sustentam a 
validade do Sistema de Registro de Preços e consequentemente o sistema de 
adesão a ata de registro de preços, comumente denominado de 'carona", 
segundo ensinamento de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, consistem na 
desnecessidade de repetição de um processo oneroso, lento e desgastante 
quando já se tem registro de uma proposta mais vantajosa para a aquisição 
de bens ou prestação de serviços de que se necnsita. 

Além disso, quando o carona adere uma determinada Ata de 
Registro de Preços, em vigor, normalmente já tem do órgão gerenciador - órgão 
que realizou a licitação para o Sistema de Registro de Preços - informações 
adequadas sobre o desempenho do contratado na execução do ajuste, 
reduzindo o risco de uma prestação de serviços deficiente ou inadequada. 

Na presente situação, observa-se que através do oficio de n° 099/ 
2019, o Município de Maragogi - AL, consulta a possibilidade de adesão a ata 
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de registro de preço do Pregão Eletrônico n° 014/2018 e manifesta interesse 
na aquisição dos serviços descritos na tabela apresentada do mesmo oficio 

Em resposta ao oficio, a Prefeitura de Delmiro Gouveia - AL, e a 
COOFEMED — COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE, encaminham 
autorização/concordância cópia da ata de registro de preço, manifestando, ao 
final, pela concordância com a adesão da ata pretendida. 

Deste modo, observa que os procedimentos legais foram 
adequadamente adotados, justificados, nada impede a adesão da ata de 
registro de preço em questão. 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, entende-se como adequado os procedimentos 
administrativos adotados para a adesão da ata de registro de preço decorrente 
de licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 014/2018, realizado pela 
Prefeitura de Delmiro Gouveia - Al, pois, condizente com os preceitos legais 
estabelecidos pelo disposto art. 15, § 3° da Lei n° 8.666/93, e Decreto n° 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, desse modo esta Assessoria manifesta pela 
possibilidade jurídica de adesão da ata, deixando registrado a avaliação da 
conveniência e oportunidade é de competência exclusiva do gestor municipal, 
que deve ponderar sobre a vantajosidade ou não da pretendida adesão. 

Eis o breve relatório. 

Procuradoria do Município, em 04 de março de 2019. 

WAGNER ALBUOJERQUE LIRA 
Procurador Ge do Município 

OAB/ 13.274 
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Processo n° 0693/2019 
Interessado(a): SECRETARIA MUNICIPAL DE SADDE 
Assunto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços continuados de 
apoio a mão de obra, médicos especialistas e demais profissionais da saúde 

RATIFICAÇÃO 

Considerando o exposto pelo Assessor Jurídico Municipal, RATIFICO 
o presente procedimento de adesão para a contratação de COOFEMED — COOPERATIVA DE 
fkABALHO DA SAÚDE, inscrito no CNPJ 19.322.934/0001-78, estabelecido na na 
praça Presidente Tancredo Neves, n° 86, 2° piso, sala 32°  e 32, centro, Vitória da Conquista — 
BA, a fim de prestar serviços continuados de apoio a mão de obra, médicos especialistas e 
demais profissionais da saúde. 

Evoluam os autos a Comissão Permanente de Licitação, para adoção das 
formalidades cabíveis e respectivas publicações nos veículos competentes, respeitados os 
prazos legais. 

Maragogi/AL, 05 de março de 2019. 

4AFERNANia L NETO 

Prefeito 

PREFEITURA DE Praça Guedes de Miranda, 30— Centro / Maragogi-Al I CEP: 57.955-000 
E-mail: prefeito@maragogial.  gov.br  

CNP) n°12.248.522/0001-96 J  www.maragogistgov.br  
nasce um novo tempo 
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MINUTA DE TERMO DE CONTRATO - SERVIÇOS CONTINUADOS COM MDO 
EXCLUSIVA 

TERMO DE CONTRATO N° (...)/2018, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI, 
E A EMPRESA (...), PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTÍNUOS. 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MARAGOGI, pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 12.248.522/0001-96, com sede na Praça Guedes de 
Miranda, n° 30, Centro, Maragogi/AL, neste ato representado por seu representante legal 
Sr. FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO, brasileiro, casado, portador do CPF sob o n° 
190.583.144- 72; 

CONTRATADA: A empresa (...nome...), inscrita no CNPJ sob o n° (...) e estabelecido na 
(...endereço...), representada pelo seu (...cargo do representante legal...), Sr. (...nome...), 
inscrito no CPF sob o n° (...), de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por 
(...procuração/contrato social/estatuto sociol..); 

Os CONTRATANTES, nos termos do Processo n° xxx/ 2018, inclusive Parecer da PGM, e 
em observáncia às disposições da Lei n° 8.666, de 1993, da Lei n° 10.520, de 2002, e da 
Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa dà Consumidor, celebram o presente Termo de 
Contrato, mediante as cláusulas e condiçõesm seguir enunciadas. 

i.ciaustra PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação dos serviços de (...), que serão 
prestados nas condições estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico DELMIRO 
GOUVEIA 	(...)/(2018) e na proposta nele venctttora, os quais integram este 
instrumento, independente de transcrição. 

1.2. Objeto da contratação: 

Item Especificação Unidade 	Ouantidade Valor unitário 

(...) (...) (...) 	( 	.) (---) 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

21. Este Termo de Contrato tem prazo de vigência e mrecução tle (...) meses, contados tia 
data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando 
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as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do 
art. 57, da Lei n° 8.666, de 1993. 

2.2. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 

3.1. O valor mensal da contratação é de R$ I...) I...por extenso...), perfazendo o valor total de 
R$ (...) (...por extenso...). 

3.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 
Contratada dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Municipio de Maragogi, para o 
exercicM de (20...), na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: (...) 
Fonte: (...) 
Programa de Trabalho: (...) 
Elemento de Despesa: (...) 

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias, contados da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados 
e os materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência 
e conta corrente indicados pelo contratado 

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 
5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos 
termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

5.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de (...) dias, contado da 
data final do período de adiraplemento da parcela da contratação a que aquela se 
referir, devendo estar acompanhada dos documentos comprobatorios: 

5.4. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal 
ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados á. execução contratual, 
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nominalmente identificados, na forma do li 4° do Art. 31 da Lei n° 9.032, de 28 de abril 
de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos 
serviços na contratação de serviços continuados; 

5.5. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao 
referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou convocação do 
contratado a encaminhar documento válido que comprove o atendimento às exigências 
de habilitação previstas no art. 29 da Lei 8.666/93; 

5.6. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota 
fiscal/fatura que tenha sido paga pela Administração. 

5.7. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/ Fatura 
apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e materiais empregados, 
devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no subitem anterior. 

5.8 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da despesa, como por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar- se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ónus para a 
Contratante. 

5.9. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da manutenção das 
condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo para que a 
Contratada regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou a 
incapacidade de corrigir a situação. 

5.10 Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou nos casos em 
que identificada má-fé, se não for possível a realização desses pagamentos pela própria 
Administração, os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do 
Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários 
e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS 
decorrentes. 

5.11. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional á irregularidade 
verificada, sem prejuiáo das sanções cabíveis caso se constate que a Contratada: 

	

5.11.1. 	Não produziu os resultados acordados; 
5.112. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida; 

	

5.11.3. 	Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

5.12.Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 



 

FILE 
ESTADO DE ALAGOAS 

MUNICIPAL DE MARAGOGI 
GABINETE DO PREFEITO 

5.13. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias regularize sua situação ou, 
no mesmo prazo, apresente sua defesa. 

5.14.Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 
quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a 
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para 
garantir o recebimento de seus créditos. 

5.15.Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 
contratada a ampla defesa. 

5 16 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua 
situação. 

5.17.Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público 
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade 
tia contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente. 

5.18.Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

5.19.A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as 
atividades de prestação de serviços previstas no §5°-C, do atrigo 18, da LC 123, de 
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento 
ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de 
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida lei Complementar. 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA REPACTUAÇÃO 

6.1 Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado 
pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma 
apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado neste Termo de Contrato 
será repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos 
custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e 
posterior aprovação da CONTRATANTE. 

6.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em 
respeito ao principio da anualidade do reajustamento dos preços da contrafação, 
podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que 
tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos 
decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à 
execução do serviço. 

6.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado: 
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6.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria 
profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo dissídio ou convenção coletiva de 
trabalho, vigente á época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria 
profissional abrangida pelo contrato; 

6.3.2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam 
diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado 
por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa; 

6.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite 
para apresentação das propostas constante do Edital. 

6.4 Nas repactuações subsequentes ã primeira, o interregno de um ano será computado da 
última repactuação correspondente ã mesma parcela objeto de nova solicitação. 
Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, 
independentemente daquela em que celebrada. 

6.5 O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da 
prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissidio ou convenção coletiva que 
fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, 
ou na data do encerramento da vigéncia do contrato, caso não haja prorrogação. 

6.6 Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo 
acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação. 

6.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só 
poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno minimo de 1 (um) ano, contado: 

6.7.1. Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos 
decorrentes de mão de obra; 

6.7.2. Do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou rea lizado por 
determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos 
e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público 
(tarifa); 

6.7.3. Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação 
aos custos sujeitos à variação de preços do mercado; 

6.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo 
acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à 
CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida 
cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro ã 
repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de 
preclusão. 

6.9. Quando a contratação envolver mais de urna categoria profissional, com datas- base 
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os 
acordos dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação. 

6.10.É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de beneficios não previstos na 
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 
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6.11.A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções 
coletivas que não tratem de matéria trabalhista. 

6.12.Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a 
comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e 
Formação de PrLços, acompanhada da apresentação do novo acordo dissídio ou 
convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato. 

6.13.Qua_ndo a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a 
variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento 
dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando- se: 

	

6.13.1. 	Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 

	

6.132. 	As particularidades do contrato em vigência; 

	

6.13.3. 	A nova planilha c In variação dos custos apresentados; 

	

6.13.4. 	Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas 
públicas ou outros equivalentes; 

	

6.13.5. 	índice especifico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a 
alguma parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na 
Planilha de Custos e Formação de Preços da Contratada. 

6.14.A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada 
pela CONTRATADA. 

6.15.0s novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências 
iniciadas observando-se o seguinte: 

	

6.15.1. 	A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa á repactuação; 

	

6.15.2. 	Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuivo' da contagem de 
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuraá; ou 

	

6.15.3. 	Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a 
repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na 
forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar 
data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação 
do pagamento devido assim como para a contagem da anualidade em repactuações 
futuras. 

6.16.0s efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a 
motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente. 

6.17.As repactuações serão formalizadas por meio de Termo Aditivo. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. A Contratada, na assinatura deste Termo de Contrato, prestou garantia no valor de 
R$ (...) (...por extenso...), na modalidade de (...), correspondente a (...)% de seu valor 
total. 

7.2. As condições relativas à garantia prestada são as estabelecidos no Edital. 

CLÁUSULA OITAVA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela Contratada e os materiais 
que serão empregados são aqueles previstos no Termo de Referência e na proposta. 

8.2. A execução dos serviços será iniciada a partir do recebimento da Ordem de Execução. 

-8.3 Os serviços serão recebidos pnavisoriamente no prazo de 4...) dias, pelo(a) responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação 
de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na 
proposta. 

8.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes no Termo de Referencia e na proposta, devendo ser 
corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fivado pelo fiscal do contrato, às custas 
da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

8.5 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de (...) dias, contados do 
recebimento pmvisõrio, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço 
executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 

8.6. Na hipótese de não se proceder à verificação a que se refere o subitem anterior dentro 
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 
no dia do esgotamento do prazo. 

8.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 
da conformklacle da prestação dos serviços e da alocaçàro dos recursos necessários, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou 
mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 
e 734a Lei n° 8.666, de 1993. 

9.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações 
trabalhistas, deve ser realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em 
consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e 
falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado 
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9.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

9.4. As disposições previstas nesta cláusula não excluem os procedimentos de fiscalização 
presentes em norma especifica. 

9.5. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos no Termo de Referência. 

9.6. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos: 

9.6.1. Os resultados alcançados em relação ao objeto contratado, com a verificação dos prazos 
de execução e da qualidade demandada; 

6.2. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional 
exigidas; 

96.3. A qualidade e quantidade elos recursos materiais, equipamentos e utensílios utilizados; 
9.6.4. A adequação dos serviços prestados O rotina de execução estabelecida; 
9.6.5. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; 
9.6.6. A satisfação da Administração usuária. 

9.7. O fiscal do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar á 
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual 
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 
valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

9.8. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação 
detalhada dos mesmos de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na 
proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: 
marca, qualidade e forma de uso. 

9.9. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providencias necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme o disposto nos §§ r e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 

9.10. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas 
contrafações com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-á, 
dentre outras, as comprovaçóes previstas em ato normativo especifico. 

9.11. O fiscal do contrato também poderá solicitar ao preposto que forneça os seguintes 
documentos: a) extrato da canta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério 
da Administração contratante; b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer 
mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade 
contratante; c) cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da 
prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos 
bancários; d) comprovantes de entrega de beneficias suplementares (vale-transporte, 
vale alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de 
convenção ou acordo coletivo de trabalho relativos a qualquer mês da prestação dos 
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serviços e de qualquer empregado; e e) comprovantes de realização de eventuais 
cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato. 

9.12. Tal solicitação será realizada periodicamente, por amostragem, isto é, abrangendo, a 
cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo que, ao final de 12 
(doze) meses de execução contratual, todos ou a maior parte dos empregados alocados 
tenham sido abrangidos ao menos uma vez 

9.13. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir 
seus empregados, no inicio da execução contratual, quanto à obtenção de tais 
informações, bem como oferecer os meios necessários para que obtenham tais 
extratos, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível. 

9.14. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações 
periodicamente e comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, 
independentemente de solicitação por parte da fiscalização. 

9.15. O fiscal do contrato poderá solicitar ao preposto os documentos comprobatórios da 
realização do pagamento de vale-transporte e atudlio alimentação em nome dos 
empregados, relativos ao período de execução contratual, para fins de conferência 
pela fiSCABFAÇãO. 

9.16. Tal solicitação será realizada periodicamente, inclusive por amostragem, isto é, 
abrangendo, a cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo que 
ao final de 12 (doze) meses de execução contratual, todos ou a maior parte dos 
empregados alocados tenham sido abrangidos ao menos uma vez. 

9.17. O 4:lescumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, 
previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em 
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei na 8.666, de 1993. 

9.18. O contrato só será considerado integralmente cumprido apôs a comprovação, pela 
Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e 
previdenciárias referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto 
ãs verbas rescisórias; 

9.19. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços ou em razão da dispensa de 
empregado vinculado ti execução contra tu ai, a contratada devera entregar no prazo de 
(...) dias a seguinte documentação pertinente a cada trabalhador: 

a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de 
serviço, devidamente homologados, quando exigivel pelo sindicato da categoria; b) 
guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às 
rescisões contratuais; c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas 
individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e d) exames médicos 
demissionais dos empregados dispensados; 

9.20. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais, 
trabalhistas e previdencituias poderão ser apresentados em a ou por qualquer 
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processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração; 

9.21. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vicio& redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

10. CLÁUSULA DEZ - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1. São obrigações da Contratante: 

10.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratunis e os termos de sua proposta; 

10.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando 
os apontamentos ã autoridade competente para as providências cabíveis. 

10.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

10.5. Não permitir que os empregados da Contratada reá  li7em  horas extras, exceto em caso 
de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do 
órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da 
legislação trabalhista; 

10.6. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos; 

10.7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida 
pela contratada; 

10.8. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

	

10.8.1. 	Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar- 
se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 
contrafação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao 
usuário; 

	

10.8.2. 	Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 
Promover ou aLcitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 
contratação e em relação à função especifica para a qual o trabalhador foi contratado; 

	

10.8.4. 	Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 
próprio õrgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 
concessão de diárias e passagens 
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10.9. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na 
prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após 
a extinção ou rescisão do contrato. 

10.10. São obrigações da -Contratada: 

10.11. Executar os serviços conforme especificações deste contrato e de sua proposta, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em 
sua proposta; 

10.12. Reparas, corrigir, remover ou substituir, As suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

10.13. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 

I0.I4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei if 8.078, de 
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia caso exigida no 
edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 

10 15 Utilizar empregados habilitados e c m conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

10.16. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão 
Contratante; 

10.17. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando 
for o caso; 

10.18. Apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços: 

10.18.1Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do 
posto de trabalho, números da carteira de identidade (RO) e da inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela 
execução dos serviços, quando for o tas-o; 

10.18.2Carteira de Trabalho e Previdência Social (ara) dos empregados admitidos e dos 
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso devidamente 
assinada pela contratada; 

10.18.3Exames médicos adrnissionais dos empregados da contratada que prestarão os 
serviços. 

10.19. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo 
empregado que se viuctile àprestação do contraio administrativo. De igual modo, o 
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desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser 
devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado 
dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato 
administrativo. 

10.20. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores - SICAF, entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até 
o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos 
tributos federais e ã Divida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a 
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede 
do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS - CR.F; e 5) Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas - CNDT; 

10.21. Substituir, no prazo de (...) horas, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, 
férias e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar 
previamente o respectivo substituto ao Fital do Contrato; 

10.22. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciarias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplencia não 
transfere responsabilidade à Contratante; 

10.23. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual 
mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência 
situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, 
de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante; 

10.24. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá 
apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e 
possa verificar a realização do pagamento. 

10.25. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a 
fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas 
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições 
previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e 
regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções 
cabiveis; 

10.26. Quando não for possivel a realização desses pagamentos pela própria Administração 
(ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões 
dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão 
depositados junto à Justiça do Trabalho com o objetivo de serem utilizados 
exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem 
como das contribuições sociais e FGTS decorrentes; 

10.27. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 
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descumptimento das obrigações relativas a execução do serviço, conforme descrito 
neste Termo de Referência; 

10.28. Instruir seus empregados quanto á necessidade de acatar as normas internas da 
Administração; 

10.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
Contratada relatar ã Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de 
evitar desvio de função; 

10.30. Instruir seus empregados, no inicio da execução contratual, quanto à obtenção das 
informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de 
trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas: 

10_31. Viabilizar o acesso de seus empregados via internei, por meio de senha própria, aos 
sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as 
suas contribuições previdenciarias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do 
empregado; 

10.32. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Económica Federal para todos os 
empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação 
dos serviços ou da admissão do empregado; 

10.33. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos 
de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, 
quando disponível. 

10.34. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação; 

10.35. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para 
representá-la na execução do contrato; 

10.36. Relatar ã Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 

10.37. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento 
das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e 
do pagamento dos salários e demais beneficios trabalhistas dos empregados colocados 
à disposição da Contratante; 

10.38. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
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10.39. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.40. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 

10.41. Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções 
previstas no § 5°-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 
2006; 

10.42. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de 
serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5°-C do 
art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de 
exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da 

10.43, contrataç.ão, confornae previsão do art. 17, XII, art.30 §1° fi e do art 31, II, todos da 
LC 123, de 2006; 

10.14. Para efeito de comprovação da comunicação a contratada deverá apresentar cópia do 
oficio enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, 
comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de 
mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação 
de vedação. 

10.45. Arcar com o ónus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta,. devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente 
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, 
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art 57 da 
Lei n° 8.666, de 1993; 

10.46. Sujeitar-se à retenção da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes 
a 1 (um) mês de serviços, por ocasião do encerramento da prestação dos serviços 
contratados, podendo a Administração Contratante utilizá-los para o pagamento 
direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação (1) do 
pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores 
em outra atividade de prestação de serviços. 

11. CLÁUSULA ONZE - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, da Lei n° 
10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, a Contratada que: 

11.2. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação; 

11.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
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11.4. Fraudar na execução do contrato; 

11.5. Comportar-se de modo inidoneo; 

11.6. Cometer fraude fiscal; 

11.7. Não mantiver a proposta; 

11.8. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato 
administrativo; 

11.9. Obtiver vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização 
em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 
contratuais: 

11.10. Manipular ou fraudar o equilíbrio económico-financeiro dos contratos celebrados com 
a administração pública; 

11.11.A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem pra-juízo -da responsabilidade civil e -criminal, às sanções previstas 
Lei n° 8.666, de 1993, da Lei n° 10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, observado 
o Decreto n°4.054, de 19 de setembro de 2008. 

11.12. Também ficam sujeitas ãs penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 

11.13. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

11.14. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

11.15. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

11.16. A aplicação de qualquer das penalidades previstas rea livar- se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à. Contratada, 
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente 
a Lei n°6.161, de 2000. 

11.17. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o carÉder educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o principio da proporcionalidade. 

12. CLÁUSULA DOZE - RESCISÃO 
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12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 
78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 
Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

12.2. É admissivel a fusão cisão ou incorporação da Contratada com ou em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 
anuência expressa da Administração ã continuidade do contrato. 

12.3. Os casos de rescisão contratou] serão formalmente motivados, assegurando-se à 
Contratada o direito ã prévia e ampla defesa. 

12.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão 
administrativa prevista no art 77 da Lei n° 8.666, de 1993. 

12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 

12.6. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.7. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.8. Indenizações e multas. 

CLÁUSULA TREZE - VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à Contratada: 

13.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.3. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CLÁUSULA QUATORZE - ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 
8.666, de 1993. 

14.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes Contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

CLÁUSULA QUINZE - DOS CASOS OMISSOS 
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15.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante segundo as disposições contidas 
na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e nas demais normas de 
licitações e contratos administrativos, além de, subsidiariamente, as disposições 
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, e normas e 
princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá ã Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DEZESSETE - PORO 

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Teimo de 
Contrato será o da Comarca de Maragogi - AL. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em (...) 
vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contratantes. 

Maragogi (AL), em (...) de (...) de (...). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI 
FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO 

PREFEITO - CONTRATANTE 

xxxxxxxxxxxxxvocrooc 
X.X..XXXXXXXXX 

Representante da Fornecedora Registrada 

TESTEMUNHAS: 

NOME 	NOME 	  
CPF N ° 	 CPF N ° 	  

PREFEITURA DE 
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TERMO DE CONTRATO - SERVIÇOS CONTINUADOS COM MI O EXCLUSIVA 

TERMO DE CONTRATO N° 33/2019, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARAGOGI, E A COOFEMED 
- COOPERATIVA DE TRABALHO DE SAÚDE, 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTÍNUOS. 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MARAGOGI, pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 12.248.522/0001-96, com sede na Praça Guedes de 
Miranda, n° 30, Centro, Maragogi/AL, neste ato representado por seu representante legal 
Sr. FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO, brasileiro, casado, portador do CPF sob o n° 
190.583.144- 72; 

CONTRATADA: COOFEMED - COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE, CNPJ 
19.322.934/0001-78. Endereço: Praça Presidente Tancredo Neves, 86. Edificio Conquista 
Center, 20  piso sala 32A e 32B. Centro. CEP 45000-525, Vitória da Conquista, Bahia 
representada pela sua representante legal, Sra. DAIANE SILVA MOREIRA, brasileira, 
casada, Técnica de Enfermagem, portadora do RG n° 0745369669 SSP-BA, e CPF n° 
012.920.665-20, residente e domiciliada na Avenida Jardim Guanabara, S/N, 50  Avenida 
lote A, Bloco Pelicano, n° 13, Apt 001, CEP: 45.026-145, Vitória da Conquista - BA 

Os CONTRATANTES, nos termos do Processo n° 1001-043/2018, inclusive Parecer da 
PGM do Município de Delmiro Gouveia - Al e em observância às disposições da Lei n° 
8.666, de 1993, da Lei n° 10.520, de 2002, e da Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa 
do Consumidor, celebram o presente Termo de Contrato de adesão, mediante as 
cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação dos serviços de prestação de 
serviços continuados de apoio a mão de obra, médicos especialistas e demais 
profissionais de saúde, com execução mediante o regime de empreitada por preço, 
especificados nos itens do Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão, que é parte 
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 
transcrição, que serão prestados nas condições estabelecidas no Edital do Pregão 
Eletrônico DELMIRO GOUVEIA n° 14/2018 e na proposta nele vencedora, os quais 
integram este instrumento, independente de transcrição. 

1.1 Objeto da contratação: 

Item Especificação Quantidade Valor Unitário Valor Mensal 

1 
Serviços de Atividade 

Biomédica 200 R$ 13,58 R$ 2.716,00 
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2 Serviços de Enfermagem 2.00 R$ 18,79 R$ 37.580,00 

3 
Serviços de Atividade 

Farmacêutica 1050 R$ 12,03 R$ 12.631,50 

4 Serviços de Fisioterapia 700 R$ 11,27 R$ 7.889,00 

Serviços de Fonoaudiologia 700 R$ 30,07 R$ 21.049,00 

6 Serviços Médicos Clinico Geral 1500 R$ 67,65 R$ 101.475,00 

1500 R$ 75,17 R$ 112.755,00 

Serviços Médicos para 
Programas de Saúde da 

Família 

8 
Serviços Médicos em 

Radiologia 600 R$ 67,65 R$ 40.590,00 

9 
Serviços de Atividade Em 

Nutrição 1050 R$ 15,03 R$ 15.781,50 

10 
Serviços de Atividade 

Odontológica 1600 R$ 33,82 R$ 54.112,00 

11 
Serviços Médicos de Atividade 

Oftalmológica . 	600 R$ 75,17 R$ 45.102,00 

12 
Serviços Médicos de Atividade 

Ortopédica 600 R$ 67,65 R$ 40.590,00 

13 Serviços Médicos de Urologia 600 R$ 75,17 R$ 45.102,00 

14 
Serviços de Atividade 

Psicologia 1050 R$ 24,05 R$ 25.252,50 

15 
Serviços Médicos de Atividade 

Psiquiatria 600 R$ 67,65 R$ 40.590,00 

16 
Serviços de Atividade Técnica 

de Enfermagem 2650 R$ 11,27 R$ 29.865,50 

17 
Serviços de Atividade Técnica 

Radiologia 750 R$ 15,03 R$ 11.272,50 

Serviços Médicos de Atividade 
500 R$ 67,65 14 33.825,00 18 Endocnnologia 

19 
Serviços Médicos de Atividade 

Neurologia  500 1475,17 R$ 37.585,00 

20 
Serviços de Auxiliar para 
Atividade Enfermagem 800 R$ 9,02 R$ 7.216,00 
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Serviços Médicos de Atividade 
21 Pediatria 600 R$ 75,17 R$ 45.102,00 

22 Serviços de Assistente Social 2000 R$ 11,91 R$ 23.820,00 

Serviços Técnicos em Atividade 
23 Nutrição 600 R$ 10,52 R$ 6.312,00 

98.213,50 (setecentos e noventa e oito mil, duzentos e treze reais e cinquenta 
centavos) 

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

2.1. Este Termo de Contrato tem prazo de vigência e execução de 05 meses, contados da 
data de assinatura do contrato, sendo prorrogável na forma do art. 57, da Lei n°  8.666, 
de 1993. 

2.2. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 

3.1. O valor mensal da contratação é de R$ 798.213,50 (setecentos e noventa e oito mil, 
duzentos e treze reais e cinquenta centavos). 

3.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 
Contratada dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Maragogi, para o 
exercício de 2019, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 05.50 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
Fonte: 0040.00.000 
Programa: 10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE 
Elemento de Despesa: 33.90.34 - DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

Gestão/Unidade: 05.51 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 
Fonte: 0401.00.000 
Programa: 10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAR - FIXO 
Elemento de Despesa: 33.90.34 - DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

at/  Nfirk 
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Fonte: 0401.00.000 
Programa: 10.301.0004.6004 - PROGRAMA DA FAMILIA - PSF 
Elemento de Despesa: 33.90.34 - DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

Fonte: 0401.00.000 
Programa: 10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUM. 
DE SAÚDE - PACS 
Elemento de Despesa: 33.90.34 - DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

Fonte: 0401.00.000 
Programa: 10.301.0004.6011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 
Elemento de Despesa: 33.90.34 - DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

Fonte: 0405.00.000 
Programa: 10.301.0004.6038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO DA 
GESTÃO DO SUS 
Elemento de Despesa: 33.90.34 - DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

Fonte. 0401.00.000 
Programa: 10.301.0004.6042 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF 
Elemento de Despesa: 33.90.34 -DESPESAS  DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

Fonte: 0401.00.000 
Programa: 10.301.0004.6043 - PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO 
BÁSICA - PMAQ 
Elemento de Despesa: 33.90.34 - DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

Fonte: 0412.00.000 
Programa: 10.302.0004.6011 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE 
PSICOSSOCIAL - CAPS 
Elemento de Despesa: 33.90.34 - DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

Fonte: 0402.00.000 
Programa: 10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO - TETO FINANCEIRO 
Elemento de Despesa: 33.90.34 - DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

Fonte: 0402.00.000 
Programa: 10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MEDIA E 
ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA 
Elemento de Despesa: 33.90.34 - DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

Fonte: 0403.00.000 
Programa: 10.304.0004.6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA 
(PFVISA) 
Elemento de Despesa: 33.90.34 - DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

Fonte: 0403.00.000 

A  sik 
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5.9 Caso se constate o descummimento de obrigações trabalhistas ou da manutenção das 
condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo para que a 
Contratada regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou a 
incapacidade de corrigir a situação. 

5.10.Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou nos casos em 
que identificada má-fé, se não for possível a realização desses pagamentos pela própria 
Administração, os valores retidos cautelarraente serão depositados junto à Justiça do 
Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários 
e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS 
decorrentes. 

5.11. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis caso se constate que a Contratada: 

	

5.11.1. 	Não produziu os resultados acordados; 

	

5.11.2. 	Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 
mínima exigida; 

	

5.11.3. 	Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

5.12.Serà considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

5.13.Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua situação ou, 
no mesmo prazo, apresente sua defesa. 

5.14.Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 
quanto à inadimplência da contratada bem como quanto à existência de pagamento a 
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para 
garantir o recebimento de seus créditos. 

5.15.Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias ã 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa. 

5.16.Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua 
situação. 

5.17.Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público 
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade 
da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente. 

5.18.Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
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5.19.A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as 
atividades de prestação de serviços previstas no 65"-C, do artigo 18, da LC 123, de 
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento 
ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de 
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida lei Complementar. 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA REPACTUAÇÃO 

6.1 Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado 
pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma 
apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado neste Termo de Contrato 
será repactuado, competindo á CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos 
custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e 
posterior aprovação da CONTRATANTE. 

6.2 A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em 
respeito ao principio da anualidade do reajustamento dos preços da contrafação, 
podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que 
tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos 
decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários á 
execução do serviço. 

6.3. O interregno min' imo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado: 

6.3.1 Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria 
profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de 
trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria 
profissional abrangida pelo contrato; 

63.2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam 
diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado 
por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa; 

6.3.3 Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite 
para apresentação das propostas constante do Edital. 

6.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da 
última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. 
Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, 
independentemente daquela em que celebrada. 

6.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da 
prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que 
fixnr  os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, 
ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação. 

66 Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo 
acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação. 

6.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só 
poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno Mit= de 1 (um) ano, contado: 

15,4 
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6.7.1. Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior em relação aos custos 
decorrentes de mão de obra; 

6.72. Do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por 
determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos 
e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público 
(tarifa); 

6.7.3. Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação 
aos custos sujeitos ã variação de preços do mercado; 

6.8 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo 
acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível á 
CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, devera ser inserida 
cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à 
repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de 
preclusão. 

6.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas- base 
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os 
acordos, dissidios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação. 

6.102 vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de beneficio& não previstos na 
proposta inicial, exceto quando se tomarem obrigatórios por força de instrumento legal, 
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

6.11.A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções 
coletivas que não tratem de matéria trabalhista. 

6.12. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a 
comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e 
Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou 
convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato. 

6.13.Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a 
variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento 
dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando- se: 

	

6.13.1. 	Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 

	

6.13.2. 	As particularidades do contrato em vigência; 

	

6.13.3. 	A nova planilha com variação dos custos apresentados; 

	

6.13.4. 	Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas 
públicas ou outros equivalentes; 

	

6.13.5. 	índice especifico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a 
alguma parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na 
Planilha de Custos e Formação de Preços da Contratada. 

6.14.A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada 
pela CONTRATADA. 

6.15.0s novos valores contratuais decorrentes das repactuações tesão suas vigências 
iniciadas observando-se o seguinte: 

,g& 
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6.15.1. 	A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 

	

6.15.2. 	Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de 
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou 

	

6.15.3. 	Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a 
repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na 
forma de acordo, dissidio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar 
data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação 
do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações 
futuras. 

6.16.0s efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a 
motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente. 

6.17.As repactuações serão formalizadas por meio de Termo Aditivo 
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CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. A Contratada, na assinatura deste Termo de Contrato, prestou garantia no valor de 
R$ 39.910,65 (trinta e nove mil, novecentos e dez reais e sessenta e cinco centavos), 
correspondente a 5% de seu valor total. 

7.2. As condições relativas à garantia prestada são as estabelecidos no Edital 

CLÁUSULA OITAVA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela Contratada e os materiais 
que serão empregados são aqueles previstos no Termo de Referencia e na proposta. 

8.2. A execução dos serviços será iniciada a partir do recebimento da Ordem de Execução. 

8.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de 
Referência e na proposta. 

8.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, ás custas 
da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

8.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço 
executado e materiais empregados com a consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 

8.6. Na hipótese de não se proceder à verificação a que se refere o subitem anterior dentro 
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 
no dia do esgotamento do prazo. 

8.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 
da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessãrios, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou 
mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos orlo. 67 
e 73 da Lei ri° 8.666, de 1993. 

9.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações 
trabalhistas, deve ser realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em 
consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e 
falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado 
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9.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

9.4. As disposições previstas nesta cláusula não excluem os procedimentos de fiscalização 
presentes em norma especifica. 

9.5. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos no Termo de Referência. 

9.6. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos: 

9.6.1. Os resultados alcançados em relação ao objeto contratado, com a verificação dos prazos 
de execução e da qualidade demandada; 

5.2. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional 
exigidas: 

9.6.3. A qualidade e quantidade dos recursos materiais, equipamentos e utensílios utilizados; 
9.6.4. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 
9.6.5. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; 
9.6.6. A satisfação da Administração usuária 

9.7. O fiscal do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 
produtividade efetivamente realfrada, respeitando-se os limites de alteração dos 
valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

9.8. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação 
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na 
proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: 
marca, qualidade e forma de uso. 

9.9. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 

9.10. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas 
contratações com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-á, 
dentre outras, as comprovações previstas em ato normativo especifico. 

9.11. O fiscal do contrato também poderá solicitar ao preposto que forneça os seguintes 
documentos: a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério 
da Administração contratante; b) cópia da folha de pagamento analitica de qualquer 
mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade 
contratante; c) cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da 
prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos 
bancários; d) comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, 
vale alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de 
convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos 
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serviços e de qualquer empregado; e e) comprovantes de realização de eventuais 
cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato. 

9.12. Tal solicitação será realizada periodicamente, por amostragem, isto é, abrangendo, a 
cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo que, ao final de 12 
(doze) meses de execução contratual, todos ou a maior parte dos empregados alocados 
tenham sido abrangidos ao menos uma vez 

9.13. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir 
seus empregados, no inicio da execução contratual, quanto à obtenção de tais 
informações, bem como oferecer os meios necessários para que obtenham tais 
extratos, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível. 

9.14. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações 
periodicamente e comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, 
independentemente de solicitação por parte da fiscalização. 

9.15 O fiscal do contrato poderá solicitar ao preposto os documentos comprobatórios da 
realização do pagamento de vale-transporte e auxilio alimentação em nome dos 
empregados, relativos ao período de execução contratual, para fins de conferência 
pela fiscalização. 

9.16. Tal solicitação será realizada periodicamente, inclusive por amostragem, isto é, 
abrangendo, a cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo que 
ao final de 12 (doze) meses de execução contratual, todos ou a maior parte dos 
empregados alocados tenham sido abrangidos ao menos uma vez. 

9.17. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, 
previstas neste Termo de Referencia e na legislação vigente, podendo culminar em 
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666, de 1993. 

118. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela 
Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e 
previdenciárias referentes à mão de obra atracada em sua execução, inclusive quanto 
às verbas rescisórias; 

9.19. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços ou em razão da dispensa de 
empregado vinculado à execução contratual, a contratada deverá entregar no prazo de 
10 (dez) dias a seguinte documentação pertinente a cada trabalhador 

a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de 
serviço, devidamente homologados, quando exigivel pelo sindicato da categoria; b) 
guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às 
rescisões contratuais; c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas 
individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e di exames médicos 
deinissionais dos empregados dispensados; 

9.20. Os documentos necessários ã comprovação do cumprimento das obrigações sociais, 
trabalhistas e previdenciárias poderão ser apresentados em original ou por qualquer 
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processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração; 

9.21. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórás, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 
corre sponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
como art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

10. CLÁUSULA DEZ - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1. São obrigações da Contratante: 

10.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

10.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando 
os apontamentos ã autoridade competente para as providências cabíveis; 

10.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

10.5. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso 
de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do 
órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da 
legislação trabalhista; 

10.6. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos; 

10.7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida 
pela contratada; 

10.8. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

	

10.8.1. 	Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar- 
se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 
contrafação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao 
usuário; 

	

10.8.2. 	Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

	

10.8.3. 	Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; 

	

10.8.4. 	Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 
próprio órgão ou entidade responsável pela contrafação, especialmente para efeito de 
concessão de diárias e passagens. 
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10.9. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na 
prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias prorrogável por igual período, após 
a extinção ou rescisão do contrato. 

10.10. São obrigações da Contratada: 

10.11.Executar os serviços conforme especificações deste contrato e de sua proposta com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios 
necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em 
sua proposta; 

10.12. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

10.13. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 

10.14. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cõdigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no 
edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 

10.15. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor, 

10.16. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão 
Contratante; 

10.17. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 
crachá, além de prove-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EP!, quando 
for o caso; 

10.18. Apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços: 

10.18.1Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do 
posto de trabalho, números da carteira de identidade (RO) e da inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela 
execução dos serviços, quando for o caso; 

10.18.2Carteira de Trabalho e Previdência Social (t)T.FS) dos empregados admitidos e dos 
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente 
assinada pela contratada; 

10.18.3Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os 
serviços. 

10.19. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo 
empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o 
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desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser 
devidamente comunicado com toda a documentação pertinente ao empregado 
dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato 
administrativo. 

10.20. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores - SICAF, entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até 
o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos 
tributos federais e ã Divida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a 
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede 
do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas - CNDT; 

10.21. Substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em caso de eventual ausência, tais 
como, faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo 
identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato; 

10.22. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação especifica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Contratante; 

10.23. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual 
mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência 
situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, 
de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante; 

10.24. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá 
apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e 
possa verificar a realização do pagamento. 

10.25. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a 
fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas 
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições 
previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e 
regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções 
cabíveis 

10.26. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração 
(ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões 
dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão 
depositados junto à Justiça do Trabalho c m o objetivo de serem utilizados 
exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem 
como das contribuições sociais e FGTS decorrentes; 

10.27. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 
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descumpritnento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito 
neste Termo de Referencia; 

10.28. Instruir seus empregados quanto ã necessidade de acatar as normas internas da 
Administração; 

10.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de 
evitar desvio de função; 

10.30. Instruir seus empregados, no inicio da execução contratual, quanto ã obtenção das 
informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de 
trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas: 

10.31. Viabilizar o acesso de seus empregados via internei, por meio de senha própria, aos 
sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as 
suas contribuições previdenciátias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados do inicio da prestação dos serviços ou da admissão do 
empregado; 

10.32. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os 
empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestação 
dos serviços ou da admissão do empregado; 

10.33. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos 
de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, 
quando disponiveL 

10.34. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação; 

10.35. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para 
representá-la na execução do contrato; 

10.36. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 

10.37. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento 
das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e 
do pagamento dos salários e demais beneficios trabalhistas dos empregados colocados 
à disposição da Contratante; 

10.38. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos* nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
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10.39. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.40. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 

10.41. Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções 
previstas no § 5°-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 
2006; 

10.42. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de 
serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5°-C do 
art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de 
exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da 

10.43. contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §10, II e do art. 31, 111, todos da 
LC 123, de 2006; 

10.44. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia do 
oficio enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, 
comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de 
mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação 
de vedação. 

10.45. Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente 
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, 
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da 
Lei n° 8.666, de 1993; 

10.46. Sujeitar-se à retenção da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes 
a 1 (um) mês de serviços, por ocasião do encerramento da prestação dos serviços 
contratados, podendo a Administração Contratante utilizá-los para o pagamento 
direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação (1) do 
pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores 
em outra atividade de prestação de serviços. 

11. CLÁUSULA ONZE — SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, da Lei n° 
10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, a Contratada que: 

11.2. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação; 

11.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
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11.4. Fraudar na execução do contrato; 

11.5. Comportar-se de modo inidõneo; 

11.6. Cometer fraude fiscal: 

11.7. Não mantiver a proposta; 

11.8. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato 
administrativo; 

11.9. Obtiver vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização 
em lei, no ato convocatõrio da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 
contratuais; 

11.10. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com 
a administração pública; 

11.11.A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas 
Lei n°8.666, de 1993, da Lei n° 10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, observado 
o Decreto n" 4.054, de 19 de setembro de 2008. 

11.12. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 

11.13. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

11.14. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

11.15. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

11.16. A aplicação de qualquer das penalidades previstas reali7ar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente 
a Lei n°6.161, de 2000. 

11.17. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

12. CLÁUSULA DOZE - RESCISÃO 
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Programa: 10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( 
PFVS) 
Elemento de Despesa: 33.90.34 - DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO 

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias, contados da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados 
e os materiais empregados através de ordem bancária, para crédito em banco agência 
e conta corrente indicados pelo contratado. 

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 
trata o inciso II do art 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 
5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos 
termos do art 50, § 3°, da Lei n°8.666, de 1993. 

5.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias, 
contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratação a que 
aquela se referir, devendo estar acompanhada dos documentos coraprobatórios: 

5.4 Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal 
ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, 
nominalmente identificados, na forma do § 40  do Art. 31 da Lei n° 9.032, de 28 de abril 
de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos 
serviços na contratação de serviços continuados; 

5.5. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de 
Cadastrumento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao 
referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou convocação do 
contratado a encaminhar documento válido que comprove o atendimento ás exigências 
de habilitação previstas no art. 29 da Lei 8 666/93; 

5.6. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota 
fiscal/fatura que tenha sido paga pela Administração. 

5.7. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o 'atesto" pelo servidor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e materiais empregados, 
devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no subitem anterior. 

5.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiezn1/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da despesa, como por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inaciimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar- se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer õnus para a 
Contratante. 
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12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 
78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 
Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

12.2. É admissivel a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com ou em outra pessoa 
jurídica desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 
anuência expressa da Administração ã continuidade do contrato. 

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
Contratada o direito á prévia e ampla defesa. 

12.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993. 

12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 

12.6. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.7. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.8. Indenizações e multas. 

CLÁUSULA TREZE — VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à Contratada: 

13.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.3. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CLÁUSULA QUATORZE — ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 
8.666, de 1993. 

14.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes Contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

CLÁUSULA QUINZE - DOS CASOS OMISSOS 
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15.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante segundo as disposições contidas 
laa Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002, e nas demais normas de 
licitações e contratos administrativos, além de, subsidiariamente, as disposições 
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, e normas e 
princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DEZESSETE - FORO 

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato será o da Comarca de Maragogi - AL. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 
(duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado em ordem vai assinado pelos 
contratantes. 

Maragogi (AL), em 08 2019. 

r • 

FEITURA 	IC7PAL DE MARAGOGI 
FERNANDO SÉ GIO LIRA NETO 
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PROCESSO SUSEP PP 
15414.902181/2013-49 

APOLICE 

0775.04.5.776-0 

CONTROLE FP 

85080402 

PROPOSTA PP 
65 8508040-2 

SEGURADO : MUNICIPIO DE MARAGOGI 

ENDEFIC-OD : PC GUEDES DE MIRANDA. 30 	- CENTRO - MARAGOGPAL CEP 57955-000 
CNPJ/CPF 	: 12.248.522/0001-96 

TOMADOR 	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD 

ENDFRFOO " PC PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 86 - CENTRO - VITORIA DA CONQUISTA/BA CEP 45000-525 

CNPJ/CPF : 19.322.934/0001-78 

CORRETOR : 2RIOSSEG CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - M 	SUSEP: 6042XJ SUSEP OFICIAL 10.2034545.3 

"A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, através desta apólice de Seguro Garantia, garante pelo presente instnimento ao 

SEGURADO, o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo TOMADOR ate o valor abaixo descrito." 

DESCRIÇÃO DA GARANTIA 

glikdeIcleda Se ^se ~bebe no case) 

~lenido Umes Phitdreo de ande Vindo 

RS 91)A100 Indo Termino DCEC. PFESTADOR SERVICO 
ousam OBRIG019 

OBJETO DO SEGURO 
Esta apólice garante a obrigação assumida pelo (amador no objeto do contrato 	033/2019 Prestação de serviços 

continuados de apoio a mão de obra, médicos especialistas e demais profissionais de saúde, com execução 
mediante regime de empreita por preço. 

A Modalidade e a Importância Segurada acima, dispostas na Descrição da Garantia, contemplam as COBERTURAS ADICIONAIS 
descritas abaixo. 

Limite máximo de indenização para a cobertura de EXEC. PRESTADOR SERVICO: até 100% do valor da Descrição da Garantia. 

Em caso de sinistro, fica cedo e ajustado que a soma do Limite Máximo de Indenização não ultrapassara o Limite Máximo de 

Garantia. O excesso não estará garantido por este seguro. 

Candple Espedet 
- 	Este contrato de seguro garante a indenização, ate o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do 

inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de 
serviços. 

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração 
Pública, tendo em vista o disposto na Lei no 8.666/93. 

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba especifica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e 
Previdenciarias. 

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas condições especiais tdou 

condições particulares especificadas na apólice. Constituem parte integrante da presente apólice, as condições gerais, condições 

especiais e o demonstrativo do Prémio. A Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, por seus representantes legais, assinam a 

presente apólice emitida com base nas informações constantes da proposta de seguro e dos demais anexos apresentados pelo 

tomador e/ou segurado, os quais passam a fazer parte Integrante do presente contrato. 
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caracterização ou não do sinistro reclamado, hem como , 

CAPÍTULO! - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775 
PROCESSO SUSEP 1C15414902181/2013.49- j 

possíveis valores a serem indenizados. 
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente. 
2.14. Seguradora: a sociedade de seguras garantidora, nos termos 
da apólice, do cumprimento das obigações assumidas pelo tornada. 
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das 
obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme 
os termos da apófise. 
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomados 
cobertas pelo seguro. 
2.17. Tomada: devedor das obrigações por ele assumidas 
perante o segurado. 

 

CAPITULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775 

1. OBJETO 

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das 
obrigações assumidas pelo tomada perante o segurado, conforme 
os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de 
acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) 
expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, 
em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de 
publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos 
Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
ou, ainda as obrigações assumidas em função de: 
I - processos administrativos; 
II - processos judiciais, indusive execuções fiscais; 
III - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou 
não, em divida ativa; 
7 - regulamentos administrativos. 
.2_ Encontram-se também garantidos por este seguro os valores 
devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do 
inadimplemento das obrigações assumidas pelo [ornador, previstos 
em legislação específica, para cada caso. 

 

3. ACEITAÇÃO 

  

 

3.1. A congelação/alteração do contrato de seguro somente 
poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu 
representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta 
escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação 
do risco. 
32. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, 
protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a 
indicação da data e da hora de seu recebimento. 
3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se 
manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da 
data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, 
bem como para alterações que impliquem modificação do risco. 
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a 
solicitação de documentos complementares, para análse e aceitação 
do risco. ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma 
vez, durante o prazo previsto no item 3.3.. 
3.32. Se o proponente for pessoa juddica, a solicitação de 
documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, 
durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora 
Indique as fundamentos do pedido de novos elementos, para 
avaliação da proposta ou taxação do risco. 
3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, 
para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o 
prazo de 15 (quinze) dias previsto no hem 3.3. ficará suspenso, 
voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da 
documentação. 
3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora 
comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os 
motivos da recusa. 
3.5. A ausência de manifestação, por emito, da seguradora, no 
prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro. 
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou 
alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. 
será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, 
comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, 
ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto 
perdurar a suspensão. 
3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 
(quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta. 

2. DEFINIÇÕES 
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições: 
2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa 
formalmente o contrato de Seguro Garantia. 
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas. comuns a todas as 
modalidades riou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem 
as obrigações e os direitos das partes contratantes. 
22. Condições Especiais: conjunto das dinwrgkhP  especificas 
relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de 
seguros que alteram as disposições estabelecidos nas Condições 
Gerais. 
2.4. Condições Particulares: conjunto de clausulas que alteram, de 
alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de 
acordo com cada segurado. 
5. Contrato Principal: lodo e qualquer ajuste entre Órgãos ou 

erádades da Administração Púbica (segurado) e particulares (tomadores), 
em que haja um acordo de vontades para a formação de vinculo 
e a estioul-ção de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação 
utilizada. 
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que 
introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante 
solicitação e anuência expressa das panes. 
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos eJou multas resultantes 
do inaclimplemento das obrigações cobertas pelo seguro. 
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora 
se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento 
de indenização. 

2.9. Prémio: kopurtáncia devida pelo tomador á seguradora, em 
função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice 
ou endosso. 
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a 
seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de 
siristro. bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apolee. 
2.11. Propaga de Seguro: instrumento /rimai de pedido de emissão 
de ap5fice de seguro, firmado nos termos d legislação em vigor. 
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela 
seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da 

4. VALOR DA GARANTIA 

 

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal 
por ela garantido. 
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4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas nu 

contrato principal ou no documento que serviu de base para a 

aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá 

acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o 
respectivo endosso. 
4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou 
no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela 
seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação 

do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais 
modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela 
seguradora. por meio da emissão de endosso. 

PRÉMIO DO SEGURO 

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio 
seguradora por todo o prazo de vigência da apólice. 
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuara em vigor 
mesmo quando o tomador não houver pagado o prémio nas datas 
convencionadas. 
52.1 Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela 
do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do 
cortino de contragarantia. 
3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a 

cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo 

de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando 
houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o 
pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente 

redução proporcional dos juros pactuados. 
5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de 
qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja 

expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro 
dia útil em que houver expediente bancário. 
5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de 
cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada 
a antecedência minima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data 

do respectivo vencimento. 

VIGÊNCIA 

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a 
vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice 
'sã igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas 

,s particularidades previstas nas Condições Especiais de cada 
modalidade contratada. 
6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apores será igual 

ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as 
disposições previstas nas Crexhaões Especiais da mspwfiva =claridade. 

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas 
no contrato principal ou no documento que serviu de base para 
a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice 
acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o 

respectivo endosso. 
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou 
no documento que serviu de base para a aceitação do risco peta 

seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação 
da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, 
desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, 
por meio da emissão de endosso. 

EXPECTATIVA, RECIAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO 
SINISTRO 

7.1, A Expectativa. Reclamação e Caracterização do Sinistra serão 
especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando 

couberem. 

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os dote_ 

que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamaçã 
de Sinistra 

72.1. Com  base em dúvida fundada e justificável, a segurado ,, 
poderá solicitar documentação e/ou informação complementar 
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice 
pudera ser realizada durante o prazo prescdcional, nos termos da 
Cláusula 17 destas Condições Gerais; 

7 4 Caso a seguradora conclua pela não caracterização da 

sinistro, comunicará formalmente ao segurado. por escrito, sua 
negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões 
que embasaram sua conclusão, de forma detalhada. 

8. INDENIZAÇÃO 

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação 
descrita na apólice, ata o limite máximo de garantia da mesma, 
segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as 
partes: 

I - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, 
de fonna a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; 
e/ou 

II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ 

ou multas causados pela inadimpláncia do tomador, cobertos pela 
apólice. 
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação: 
8.2.1. O pagamento da indenização ou o inicio da reafização do 
objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último 
documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro. 
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o 
item 72.1., o prazo de 30 (trinta)  dias será suspenso, reiniciando 

sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que 
forem completamente atendidas as exigências. 

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitrai que 

suspenda os efeitos de reclamação da apólice. o prazo de 30 
(trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a par* do 

primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão. 
8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato 
principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato 

principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa 
objeto da reclamação do sinistro, sem prejuizo do pagamento da 
indenização no prazo devido. 

8 3 1 Caso o pagamento da indenização jà tiver ocorddo quando 
da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no 
contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora 

qualquer excesso que lhe tenha sido pago. 

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES 

9,1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, 
inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições 
Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, 

acarretará em: 
atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da 

obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização 
do sinistro; e 

incidência de juros moratários calculados "pro rata temporis", 
contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo 

fixado. 
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9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/ 
IBGE - índice de Niko ao Consumidor Amplo de Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - ou índice que vier 
a substitui-t, sendo calculado com base na variação positiva 
apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação 
de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior á data de 
sua efetiva liquidação. 
9.3. Os juros moratórias, coados a partir do primeiro dia 
posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação. 
serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do 
pagamento de impostos devidos á Fazenda Nacional. 
9.4. O pagamento de valores relativos à atualização manei/iria e 
juros de mora será feito independente de qualquer interpelação 
judicial ou extrajudiciat, de uma só vez, juntamente com os demais 
valores devidos no contrato. 

10, SUB-ROGAÇÃO 

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações 
inadimptidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-a nos direitos 

privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terreiros 
cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro. 
0.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, 

em prejuízo do segurador, os direitas a que se refere este item. 

11. PERDA DE DIREITOS 
segurado perderá o direito á indenização na ocorrência de uma 

ou mais das seguintes hipóteses: 
I - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do 
Código Civil Brasileiro; 
II - Descumprimento das obrigações do 'ornador decorrente 
de atos ou fatos de responsabilidade do segurado; 
III - Alteração das obrigações contratuais garantidas por 
esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado 

tomador, sem prévia anuência da seguradora; 
IV - Atos MIMOS dolosos ou por culpe grave equiparável 
ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou 
pelo representante, de um ou de outro; 

- O segurado não cumprir integralmente quaisquer 
obrigações previstas no contrato de seguro; 
VI - Se o segurado ou seu representante legal fizer 
',aclarações inexatas ou omitir de mó-fé circunstâncias 
A seu conhecimento que configurem agravação de risco 
de inadimplência da 'ornador ou que possam influenciar 
na aceitação da proposta; 
VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco; 

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS 
No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, 
cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em beneficio do 
mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de 
ronna proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, 
relativamente ao prejuízo comum. 

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES 
vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma 

modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de 
apólices complementares, 

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA 

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-a na 
ocorrância de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, 
sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme Item 

7.3. destas Condições Gerais: 
	 CoS 

t 	_ quando o objeto do contrato principal geie 	"do pela apÕlij  
for definitivamente realizado mediante termo ou declaraCZio assinada 
peio segurado ou devolução da apólice; 
II - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; 
III - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o 
Omite máximo de garantia da apólice; 
IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades 
nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou 
quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos' 
ou V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo 
se estabelecido em contrário nas Condições Especiais. 
142. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto 
previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou 
resfituida após a execução do contrato, em consonância com o 
disposto no parágrafo 42  do artigo 56 da Lei N4  8,666/1993, e sua 
extinção se comprovara, além das hipóteses previstas no item 
14.1., peto recebimento do objeto do contrato nos termos do art 
73 da Lei ng 8.666/93. 

15. RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a 
qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora com 
a concordância reciproca. deverão ser observadas as seguintes 
disposições: 
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, 
esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte 
proporcional ao tempo decorrido; 
15.12. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a 
sociedade seguradora reterá, no máximo, atêm dos emolumentos, 
o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo 
---- 

Ftelação 	a 	ser 

	

aplicada 	sobre 	a 

vigência 	original 	Paia 

	

obtenção 	de 	prezo 

% 00 

PRÊMIO 

Relação 	a 	SIST 

	

aplicada 	sobre 	a 

vigência 	originai 	Paia  

	

obtenção 	de 	prazo 
— 	em dito 	 

195/635 

% DO 

;PRÊMIO 

73 

na -  

5/635 13 

30/365 20 210/365 75 

451365 27 225/365 78 

60/365 30 240/365 go 
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16. CONTROVÉRSIAS 

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições 
Contratuais poderão ser resolvidas: 
I - por arbitragem; ou 
II - por medida de caráter judicial. 
16.2. No teso de arbitragem, deverá constar, na apólice, 
a cláusula compromIsséria de arbitragem, que deverá ser 
facultativamente aderida pelo segurado por meio de 
anuência expressa. 
152.1. Ao concordar com a aplicação desta clausula, o 
segurado estará se comprometendo a resolver todos os 
seus Iltigios com a sociedade seguradora por meio de 
Juízo Arbitrai, cuias sentenças têm o mesmo efeito que 
as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário. 
16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pele Lei nx 
9307, de 23 de setembro de 1996. 

17. PRESCRIÇÃO 
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei. 

18. FORO 
5 questões judiciais enbe seguradora e segurado serão processadas 

no toro do domicilio deste. 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 

151. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. 
19.2. As apólices e endossos terão seu Inicio e termino de 
vigência as 24hs das datas para tal fim neles indicadas. 
19.3. O registro deste plano na Susep não Implica, por parte da 
Autarquia, incentivo ou recomendação á sua comercialização. 
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá 
ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado 
no site da Susep - mim.susep.govbr. 
19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser 
consultada no sue www.susep.gov.br, por meio do número de seu 
registro na Susep. nome completo. CNPJ ou CPF. 
19.6. Este segura é 	ntratado a primeiro risco absoluto. 
19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades 
contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário 
95 Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice. 

.9.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso 
de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da 
Sociedade Seguradora, 

20. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE 
O Seguro Garantia dIsponibiliza para você uno serviço que objetiva 
reduzir as fraudes que atualmente aumentam a sinistralidade e 
consequentemente encarecem o seguro. Este número de telefone 
de discagem gratuita possibilita a informação, anonimamente, da 
existência de uma fraude ou denúncias. Você receberá uma senha 
com a qual poderá acompanhar as providências tomadas pela 
Seguradora. Assuntos tratados por esse canal serão mantidos sob 
sigilo e garantia de anonimato. Faça sue denúncia através dos 
canais abaixo: 
Telefone: 0800-7070015 atendimento de segunda à sexta das Ogh 
às 18h (exceto feriados) ou através do e-mail: 
denuncia@pottosegurizosm.hr.  

SAG: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com 
deficiência audva) - Infonnações sobre Produto/Sinistros 33863840 (Atendimento São Paub) - 4004-2800 (Demais Capitais) - MOO 727 

8005 (Demais Localidades) - Ouvidoria: 0800 727 1184 ~c www.parlosegum.conthr 
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__Ceb 
CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775 
Modalidade II — SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, 

FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

Seguro 
Garantia 

PORTO 
SEGURO 
CNN 61.194.1641M140 

1. Objeto: 

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor 
da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do 
inadimplemento das obdgações assumidas pelo tomado, no contrato 
principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços. 

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro 
os valores das multas e indenizações devidas â Administração 
PitHca, tendo em vista o disposto na Lei ng 8.666/93. 

1.3. Podara ainda ser contratada, com verba especifica independente, 
a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciadas, 
conforme descrito no Capítulo III deste Anexo. 

2. Deçdea: 
Define-se. para efeito desta modalidade, além das definições 
'relutantes do ed. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art r da Lei n° 
-.987195: 
I - Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores 
adoidados previstos para a execução do objeto do contrato 
principal. causada pelo inadimpbmento do %ornador, excluindo-se 
qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como 
responsabilidade civil, lucros cessantes. 

3. Vigencle: 

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as 
seguintes regras: 
I - coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo 
pertinente é etre-tição de obras, serviços e/ou compras; 
II - por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões 
do serviço público. 

3.2. As renovações, a que se refere o inciso 11 do item 3.1., não 
se presumem, serão precedidas de notificação escrita da seguradora 
ao segurado e ao [ornador, com antecedência de até noventa dias 
a data do término de vigência da apólice em vigor, declarando 

SOU explicito interesse na manutenção da garantia. 

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro: 

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo 
administrativo para apurar possivel inadimplfincia do tomador, este 
deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando 
claramente os tens não cumpddos e concedendo-lhe prazo para 
regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da 
notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar 
a Expectativa de Sinistro. 

4,2. Reclamação. a Expectativa de Sinistro será tu'vcrthfd em 
Reclamação, mediante comunicação pelo segurado à seguradora, 
da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o 
inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a 
Reclamação do Sinistro. 

42.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação 
dos seguintes documentos, sem prejuizo do disposto no item 
72.1. das Condições Gerais: 

Cópia do contrato principal ou do documento em que constam 
as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos 
se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador; 

Copla do remessa administrativo que documentai a inadimplência 
do tomador. 

Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, 
correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o segurado e 
o tomador, relacionados à inadimplência do 'ornador, Circular 
Susep no 477, de 30 de setembro de 2013. 

Planilha, relatório efou correspondências informando da existência 
de valores retidos; 

Planilha. relatório e/ou correspondências informando os valores 
dos prejuízos sofridos: 

4.22 A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará 
sem efeito a Expectativa do Sinistro; 

4.2.3 Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos 
os documentos Doado no item 421. e. após análise, ficar 
comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações 
cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a 
seguradora emitir o relatório final de regulação; 

& Ratificação: 
Ratificam-se integralmente as ditirmeiçans das Condições Gerais 
que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial. 

SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com 

defidência auda) - Informações sobre Produto/Sinistros 33664840 (Atendimento SM Paub) - 4004-2800 (Demais Capitais) - 0800 
773 KM (Demais Localidades) - Ouvidoria: 0800 727 1184 Siem ww.pflosegurozontte 
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EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO: Contrato n° 033/2019, fumado em 08/03/2019, entre a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARAGOGI-AL e a empresa COOFEMED — COOPERATIVA DE 
TRABALHO DA SAÚDE, inscrito no CNPJ: 19.322.934/0001-78. 
OBJETO: Contratação de serviços continuados de apoio a mão de obra, médicos 
especialistas e demais profissionais da saúde 
FUNDAMENTO LEGAL: deriva do processo de Adesão de Ata de Registro de Preços, de 
acordo com o artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666 de 21 de fevereiro de 1993, art. I° e 
seguintes do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05(cinco) meses a contar da data de assinatura 
VALOR MENSAL: R$798.213,50 (setecentos e noventa e oito mil, duzentos e treze reais 
e cinquenta centavos) 

SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO e, pelo 
Contratado, empresa COOFEMED — COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE. 

Maragogi-AL, 05 de abril de 2019. 

t 	, 
Maria çri 9 	osta Wfujiderley 

Presidente da ComissagauPermanente de Licitação e Contratos. 
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Publicado por: 
halo Joseph Guedes Santos 

Código Identifieador:0E4ABE3E 

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS 

)( 	EXTRATO DE CONTRATO 
• 

CONTRATO: Contrato n° 033/2019, firmado em 08/03/2019, entre a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI.AL  e a empresa 
COOFEMED — COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE, 
inscrito no CNP.P. 19.322.934/0001-78. 

OBJETO: Contratação de serviços continuados de apoio a mão de 
obra, médicos especialistas e demais profissionais da 
saúde FUNDAMENTO LEGAL: deriva do processo de Adesão de 
Ata de Registro de Preços, de acordo com o artigo 15, inciso II da Lei 
Federal 8.666 de 21 de fevereiro de 1993, art. 10 e seguintes do 
Decreto n°7892, de 23 de janeiro de 2013. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05(cinco) meses a contar da data de 
assinatura VALOR MENSAL' RS798.213,50 (setecentos e noventa e 
oito mil, duzentos e treze reais e cinquenta centavos) 

SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, FERNANDO SÉRGIO LIRA 
'VISTO e, pelo Contratado, empresa COOFEMED — COOPERATIVA 
:E TRABALHO DA SAÚDE. 

Maragogi-AL, 05 de abril de 2019. 

MARIA CRISTINA COSTA WANDERLEY 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Contratos. 

Publicado por: 
italo Joseph Guedes Santos 

Código Identificador:B24638D0 

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO: Contrato n° 026/2019, firmado em 22/03/2019, entre a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI-AL e a empresa E.S 
LEÃO E LIMA, inscrito no CNN: 02.756.959/0001-87. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de buffet, nos dias 22.03 e 23.03.2019, no Festival da 
Mariscada, no Povoado de São Bento. 'FUNDAMENTO LEGAL: inciso II do art. 24 da lei n°8.666 de 21 

de junho de 1993. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 dias. 

VALOR: RS 5.100,00 (cinco mil e cem reais) 

SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, FERNANDO SÉRGIO LIRA 
NETO e, pelo Contratado, empresa ES LEÃO E LIMA. 

Nlaragogi-AL, 05 de abril de 2019. 

MARIA CRISTINA COSTA WANDERLEY 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Contratos 

Publicado por: 
halo Joseph Guedes Santos 

Código Identilicador:B272AD713 

ESTADODE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - C PL 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°05/2018 

EXTRATO DO TERMO ADITIVO  

I2.251.286/0001-67 
Contentada: ALMIR R DA SILVA EIRELL ‘NPJ n° 

00.407.95901001-46 
Objeto: Prorrogação prazo de vigência Termo de Concreto n° 
Vigência: Ate 31 de dezembro de 2019, contados a partir da data do 
término do prazo anteriormente acordado. 
Data de Assinatura: 26 de dezembro de 2018. 
Signatários: Maria da Conceição Ribeiro de Albuquerque e 
Rogério da Silva pela Contratada. 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS 
HUMANOS E DO PATRIMÔNIO 

EXTRATO 

CONTRATO N°22.001/2019 
Partes: PMMD e a empresa SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, inscrita no CNPJ 
03.798.361/600I -13 
Objeto: Contratação de Instituição de ensino para elaborar e 
ministrar cursos de capacitação profissional. 
Valor total: RS 12.454,00 (doze mil quatrocentos e cinquenta e 
quatro) 
Data de Assinatura: 22 de janeiro de 2019. 
Signatários: 
Cláudio Roberto Ayres da Costa 
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro - AL — 
CONTRATANTE 
Carlos Alberto Pacheco Paes 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - 
SENAI - CONTRATADA 	

Publicado por: 
Celine Passos Costa 

Código Identificadon49A9352F 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS 
HUMANOS E DO PATRIMÔNIO 

RATIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 

Tenho por sitisfeitas as razões apresentadas pela Secretaria Municipal 
de Finanças, bem como, as informações procedentes da Procuradoria 
Geral deste Município, RATIFICO os entendimentos firmados ao 
tempo em que AUTORIZO a contratação da empresa PISO A 
TETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, pessoa juridica, 
inscrito no CNPI sob o n° 08.598.578/0001-01, sediada na AV. 
Senador Rui Palmeira, n° 12, Bom Parto, CEP 57.017-790, 
Maceió/AI, no valor R$ 5.685.00 (cinco mil e seiscentos e oitenta e  

ciro_iIstais visando a Contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de vidros, sob os fundamentos do artigo 24, inciso II da 
Lei Federal Ar 8.666 de 21 de junho de 1993. Publique-se o presente 
despacho dentro do prazo de 5 (cinco) dias, como condição de eficácia 
dos atos. 
E por fim, considerando as determinações firmadas, seguem os autos 
para empenhar e providenciar b emissão da respectiva nota de 
empenho da supracitada Empresa, nos termos da ratificação. 

Marechal Deodord/AL, 05 de abril de 2019. 

CLÁUDIO ROBERTO AMES DA COSTA 
Prefeito do Município de Marechal Deodoro/AL 	

Publicado por: 
Kelly Regina dos Santos Silva 

Código Identificador:7827589B 

PrimeiroTermo Aditivo ao Contrato n° 05/2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE MARAVILHA/AL, 

Almir 

Publicado por: 
Juan Rocha Soares 

Código IdentificadonC5258C29 
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