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RATlFICAÇÃO: 10 DE AGOSTO DE 2021 .. \

\'\ ,
~\•.

CONTRA TADO: SERGIO ROMÁRIO GUIMARÃES EL KHOURI
CNPJ N° 17.697.750/0001-67 t-::; '.
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Itapitanha, 09 de Agosto de 2021.

Termo de Referência

DO OBJETO

Encaminhamos o presente termo de referência para abertura de processo
administrativo objetivando a contratação de Médico Especializado para
realização de Exames de Ultrassonografia, para atendimento do Hospital
Municipal Maria Eloy Billencourt, visando atender a demanda das Unidades
Básicas de Saúde, uma vez que a população deste município necessita
constantemente do atendimento médico nessa especialidade.

JUSTIFICATIVA

A Contratação de Ultrassonografista para a prestação de serviço especializado
de Ultrasson justifica-se por ter como principal função garantir uma saúde
pública de qualidade a população Municipal. Tendo em vista que a referida
contratação é essencial e indispensável para a garantia de uma saúde pública
de qualidade em maior eficiência nas metas a serem cumpridas e projetadas
para o exercício em curso, solicitamos então que seja analisado nosso pedido
de despesa.

I DOS SERViÇOS

Os Serviços serão executados pela empresa contratada, junto a Secretaria de
Saúde, para o atendimento a população, por profissionaís devidamente
qualificados.

A contratação de profissional com conhecimento e experiência, além de
constituir um dos requisitos para a contratação, é condição para que o serviço

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 -ITAPITANGA - BAHIA
CNPJ N.º 14.147.482/0001-11- FONE (FAX) 73 246-2445
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seja prestado adequadamente, para que a população tenha suas necessidades
atendidas, com qualidade, e que se obtenha os resultados almejados.

Os atendimentos serão realizados 01 vez por mês, no Hospital Municipal Maria
Eloy Bittencourt. Sempre que se fizer necessário o atendimento poderá ser
realizado no estabelecimento da contratada.

I VALOR ESTIMADO I

O valor conforme proposta que segue anexo para realização dos serviços é
conforme o número de demanda mensal.

I OUTRAS INFORMAÇÕES I
A empresa deverá atender aos requisitos técnicos mínimos, que entre eles:
relação dos profissionais que compõe a equipe técnica, registro de inscrição na
entidade profissional competente e Alvará Sanitário Atualizado, expedido pela
Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual.

Desta forma, entendendo estar presente todo o requisito para a contratação em
tela, submetemos esses esclarecimentos à autoridade superior para análise e
deliberação.

Respeitosamente,

$P.[)~
Daniela Tolentino Nascimento

SecreláriOlMunicipal de Saúde
Daniela ToIentino Nmmrnlf
SecretáriaMunicipalde 5aUde

llecreto n' 2102I2ll21
Itapitanga. BA.

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 -ITAPITANGA - BAHIA
CNPJ N.º 14.147.482/0001-11- FONE (FAX) 73 246.2445
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DrYSérgio El-~houri
UlT~ASSONOGRAÇIA.

PROPOST A DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PREFEITURA DE IT APIT ANGA

Serão oferecidos serviço de exame ultrassonográfico, com os devidos laudos médico e impressão de fotos
do exame, executado por profissional gabaritado e cspecializado na área de diagnóstico por imagem.

Ficará a cargo do executante:
- funcionária para ajudar nos laudos e posicionamento dos pacientes;
- equipamento de ultrassonografia;
- impressora de foto colorida;
- Pasta para armazenamento dos laudos;
- notebook para digitação dos laudos.

Ficará a cargo da prefeitura:
- disponibilizar uma sala limpa e com iluminação reduzida;
- maca para os pacientes deitarem;
- papel toalha para limpeza dos pacientes;
- gel ultrassonográfico;
- lençol para maca;
- avental descartável; .
- preservativo sem lubrificante;
- luvas M ou G;
- 2 duas mesas de apoio (uma para ullrassom e uma para notebook e impressora);
- duas cadeira (uma para o médico e outra para a digitadora).

Valor:
O valor acordado ficou em R$6.400,00, a ser pago até o décimo dia do mês subsequente, sem desconto por
possível falta de paciente.

Quantidade de exames:
Fica estabelecido a quantidade máxima de 80 exames e a partir desses, caso haja necessidade será pago a
mais o valor de 80,00 por exame.

Prazo:
As laudos serão confeccionados e emitidos no mesmo dia do exame, desde que os equipamentos estejam
funcionando (Ultrassom e impressora).

05/08/2021,

. ~.~~"'~, -
.~rgl"E~ Kb••ri'CRj\t:il.l186

Mem~~11ial_.r'd~,~.
B~i1aiOlI.ROdIóI6gií.

PRIME DIAGNÓSTICO
CNPJ: 17.697.750/0001-67. RUA MONSENHOR MOISÉS,174 SALA08, Pontalzinho - CEP:4S603-0S4 -Itabuna - BA



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

AUTUAÇÃO

Aos dez dias do mês de agosto de 2021, eu, Juracy Magalhães Leal Neto,

chefe de compras da Prefeitura Municipal de ltapitanga (BA), nomeado pelo

Decreto nO2114, autuei com o N° 19312021 o Processo Administrativo, onde

consta termo de referencia da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a

contratação de Médico Especializado para realização de exames de

Ultrassonografia.

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPIT ANGA - BAHIA
CNPJN.o 14.147.482/0001-11 - FONE (FAX) 73 246-2445
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~F PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

Processo Administrativo N° 193/2021.

Itapitanga- BA, 10 de agosto de 2021.

Ao
Secretário Municipal de Administração

Em razão da solicitação remetida pela Secretaria Municipal de

Saúde, destinada a contratação Médico Especializado para realização de exames de

Ultrassonografia, conforme termo de referencia nos autos. Enviamos o presente processo a

fim de que seja informado se há razoabilidade para fazer face a despesa.

Atenciosamente,

hães Leal Neto
e Compras

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPIT ANGA - BAHIA
CNPJN.o 14.147.482/0001-[[ -FONE (FAX) 73246-2445
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

Secretaria de Administração

Ao
Departamento de Contabilidade
Nesta

Após analise do processo administrativo N°193/2021 verificamos que o oficio e

seus anexos que .visa orientar o processo para Contratação de Médico'

Especializado para Realização de Exames de Ultrassonografia responde as.

exigências da razoabilidade. Nesse sentido solicitamos deste setor, a verificação

de dotação orçamentaria, para formalização do futuro contrato.

Itapitanga - BA, 10 de Agosto de 2021.

Atenciosamente,

.~~Ó4J~

. Eduarda Souza 'tios Santos
Secretária de Administração

PRAÇA DOIS I'ODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 -ITAPITANGA - BAHIA
CN PJ N.' 14.147482/000 I-I I - FON E (FAX) 73 246-2445



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

Setor de Contabilidade

Itapitanga - Bahia, 10 de agosto de 2021.

Ao
Controlador Interno do Município

Vimos autuar no Processo Administrativo n° 193/2021, conforme solicitação do
Secretário de Administração a respeito da existência de dotação orçamentária, para o processo
de CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE
ULTRASSONOGRAFlA, conforme especificação constante na solicitação, informamos que:

a) Após minuciosa análise no Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD,
verificamos a existência de previsão orçamentária para o valor da contratação.
b) A Dotação Orçamentária que ocorrerá tal despesa é:

Unidade: 01- FUNDOMUNICIPALDESAÚDE- FMS
Órgão: 10 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Projeto Atividade: 2.023 - Gestão Do Hospital Municipal
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Juridica
Fonte: 02 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde 15%

Segue solicitação:

"As obrigações que ultrapassarem o exerclclo financeiro correrão por conta das dotações
orçamentárias consignadas no orçamento vigente na época".

Atenciosamente,

THAllY DEJESUSFR RE
Diretor de Contabilid de

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA
CNPJN.' 14.147.482/0001-11 -FONE (FAX)?3 246-2445



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

DO CONTROLE INTERNO

Áo ExmoOSr.
José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito Municipal de Itapitanga
Nesta

Processo Administrativo n° 193/2021

Análise técnica do processo administrativo nO 193/2021, que tem com
objeto a contratação dos serviços médicos especializados em exames de
ultrassonografia. Informa que o mesmo seguiu o tramite da despesa e encontra-se
dentro das formalidades legais, composto com informações necessárias para que a
Comissão Permanente de Licitações proceda com o solicitado.

Encaminho a Vossa Excelência os autos do referido processo
Administrativo para sua chancela, e posterior encaminhamento para a Comissão
Permanente de Licitação.

Itapitanga, 10 de agosto de 2021.

Mauricio de Ta~liveira dos Santos
Controlador Interno

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA
CNPJ N.o I4.I47.482/000I-Il - FONE (FAX)?3 246.2445



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO

Processo Administrativo NO 193/2021

o Prefeito Municipal de Itapitanga - Bahia, no uso de suas atribuições

legais, considerando a existência de previsão orçamentária suficiente,

para contratação dos serviços médicos especializados em

exames de ultrassonografia, conforme discriminação constante no

termo de referencia neste processo, AUTORIZA a abertura de

procedimento licitatório, que atenda a determinação legal e ao interesse

publico.

Itapitanga - BA, 10 de agosto de 2021.

José RObert~~ntos Tolentino
Prefeito

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA
CNPJ N.o 14. 147.482/0001-lJ -FONE (FAX) 73 246-2445



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

Processo Administrativo N° 19312021

Aos dez dias do mês de agosto de 2021, eu, Clebson Santos Moreira, Presidente

da Comissão de Licitação, nomeado pela portaria n° 001/2021, recebi o

Processo Administrativo N° 19312021, onde consta termo de referencia da

Secretária Municipal de Saúde, solicitando a contratação dos serviços médicos

especializados em exames de ultrassonografia. Dando continuidade, segue o

processo para realização do procedimento licitatório na modalidade de

Inexigibilidade.

Clebso~~s Moreira
Presidente da CPL

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA
CNPJ N.' 14.147.482/0001-11 - FONE (FAX)?3 246-2445



-& ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Itapitanga - Bahia, 10 de agosto de 2021.

Ilmo. Sr.
Dr. Jorge Augusto Santana Dias
MD. Assessor Jurídico do Município

Assunto: Processo Administrativo n° 193/2021 / Inexigibilidade de licitação/ Solicitação
de Parecer.

Senhor Assessor,

Em nossas mãos Processo Administrativo objetivando a contratação dos

serviços médicos especializados em exames de ultrassonografia, solicitamos parecer acerca

da legalidade/possibilidade de contratação dos serviços de que trata o referido processo por

Inexigibilidade de Licitação, nos termos da Lei 8.666/93.

Atenciosamente,

Clebs~: Moreira
Presidente da CPL

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA
CNPJ N.' 14. 147.482/0001-lJ - FONE (FAX)?3 246-2445
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPITANGA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 193/2021
INTERESSADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE INTERESSADO: SETOR DE
LICITAÇÃO
ASSUNTO: PARECER - PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO - PORINEXIGIBILlDADE

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação _CPL encaminha termo
de referencia, onde suscita mediante solixitação da Secretária de Saúde parecer jurídico sobre a possibilidade de
contratação dos serviços médicos especializados em exames de ultrassonografia, para atendimento no Hospital
Municipal Maria Eloy Bitencourt, pelo periodo compreendido de agosto a dezembro de 2021.

Para suportar seu pedido, a Senhora Secretária Municipal de Saúde elenca
através de justificativa que devido a elevada demanda de atendimento no Hospital Municipal, pela carência de
profissionais capacitados para atuar nessa especialidade/Plantões, há a necessidade imperativa desta contratação e
demais fundamentos considerando a grande demanda no Municipio.

Justificou também o preço proposto pelo profissional, de acordo com a sua
proposta, em R$6.400,OO(seis mil e quatrocentos reais) por plantão, como sendo o valor compatível como praticado em
nossa região.

Juntou em seu memorando as seguintes cópias: Proposta de Prestação de
Serviços Médicos; Justificativa para a Contratação do Médico; Justificativa em razão do preço; Cartão do CPF; Cédula
de Identidade; Certificado de especialidade em ultrassonografia; comprovante de residência; Certidões de
Regularidade Fiscal e Trabalhista da empresa.

É o relatório.

O parecer juridico é uma orientação juridico fundamentada e não a vinculação
ou decisão do problema. Todavia, por dever de oficio o procurador deverá analisara todos os requisitos explícitos e
implícitos do procedimento administrativo ora posto á baila para análise.

A contratação de profissional médico na especialidade de ultrassonografia
para atender no hospital municipal, por isso, para evento certo e determinado,a princípio, não encerra o dever do ente
público em realizar, comos requintes de publicidade e saudável competição o certame licitatório, a fim de apurar o
melhor preço ou qualquer outro requisito que se entenda necessário ao fim colimado pela iicitação. Ainda melhor, o
quadro de servidores efetivos da administração deveria contar com profissional deste gabarito, e selecionado
mediante concurso público, a fim de suprir a demanda municipal, oque não é o caso, tendo em vista a escassez do
profissional no mercado.

Dessa maneira, diante da necessidade pública, na análise do caso há que se
ter em mente, se a invocaçãodo capuf do artigo 25, da Lei n. 8.666/93 é mesmo presente e capazde, por si, autorizar a
contratação direta, como a pretensão apresentada neste caso.

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA
CNPJ N.o 14.147.482/0001-11 -- FONE (FAX) 73246-2445



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPITANGA

É necessário, de outra banda, aclarar o entendimento, com a exploração da
fonte do direito pátrio, qual seja, a Constituição Federal. O artigo 37, inciso XXI da

Constituição Federal,impôs como regra a obrigatoriedade delicitar, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios
obedecerá aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

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

Nos termos do artigo 3° da Lei n. 8.666/93, Licitação é o procedimento
administrativo que visa selecionar a proposta mais vantajosa á Administração, e, nos termos do artigo 2°,

licitar é a regra. Porém, como toda regra possui sua exceção,apresente Lei Federaltambémestabelecediferenciaçõe s
ehipótesesem que a licitação será inexigível.

Inexigibilidade, no sentido literal dotermo, é aquilo que deixa de ser exigivel;
não é obrigatório ou compulsório. Na acuidade de Jessé Torres Pereira Júnior "licitaçãoinexigivel equivale á licitação
impossivel; é inexigivel porque impossivel; é impossivel porque não há como promover-se acompetição". Em regra
exige-se a licitação, com vistas a obter a proposta mais vantajosa dentro de um universo de competidores.

Quando a Administração visa á aquisição deum bem ou a contratação de um
determinado serviço, irá pesquisar no mercado empresas que atenderão a sua necessidade. A aquisição de um
equipamento, poderá ser feita por meio de fornecedores múltiplos que comercializam esse tipo de produto.
Fabricantes, distribuidores, revendedores e outros tipos de estabelecimentos comerciais, poderão fornecer á
Administração o referido produto, desde que atendidos os pré-requisitos documentais e as
especificações do equipamento.

No caso da existência de múltiplos fornecedores, a concorrência obriga a
realização do certame para aobtenção da melhor proposta, dentro das regras estabelecidas que guardam a isonomia
entre os competidores. A regra, no caso, é licitar, pois a escolha de um determinado fornecedor sem o devido
procedimento licitatório, favorecendo apenas um dentre muitos, inexoravelmente, irá quebrar o equilíbrio da
competição, ferindo frontalmente o principio da isonomia.

Entretanto, quando a Administração necessita adquirir um bem ou contratar
um determinado serviço, que possui caracteristicas especiais e especificações impares, que apenas um fabricante ou
fornecedor possua, torna-se impossivel a realização de licitação, pois o universo de competidores se restringe
apenas a um único participante. A regra de licitar parase obter a proposta mais vantajosa dentro de um universo de
fornecedores, dá lugar à sua exceção de não licitar. pois o objetoassume uma característica de tamanha singularidade
que se torna impossível realizar uma competição, em razão de que apenas um fornecedor possui o objeto almejado

PRAÇA DOIS PODERES, 06 . CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA .. BAHIA
CNPJ N. o 14.147.482/0001-11 - FONE (FAX) 73 246-2445
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pela Administração.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPITANGA

Há, contudo, que se comprovar a necessidade da utilização daquele bem ou
serviço, sob pena de estar a Administração direcionando a contratação e favorecendo determinado produtor ou
fornecedor ou prestador.

Portanto, quando houver inviabilidade de competição, em razão do bem ou
serviço possuir singularidade de fornecimento, desde que, devidamente comprovaqa sua exciusividade,a contratação
direta poderá ser efetivada.

A norma de regência no caso em tela é o artigo 25, caput, da Lei nO8.666/93,
que tem a seguinte:

"Art. 25 É inexigivel a licitação quando houver inviabilidade de competição,
emespecial:"

Além disso, é fato que há imensa rotatividade de profissionais médicos neste
Município, que assim comoosdemaismunicípiosvizinhossofremcomacarênciademédícos,que não se interessam pelo
concurso público, para o interior de nosso estado. Nesta senda, a proposta mais vantajosa sempre
interfere na continuidade da prestação de serviço do profissionalmédico em determinado lugar, fazendo com que seja
necessária a procura de outros profissionais, tornando essa situação um circulosem fim.

Portanto, a contratação direta efetivada pela Administração Pública, com
fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal nO8.666/93, caracterizando a Inexigibilidade de Licitação, não se
configura como ilícita e, além do mais, aumentaa celeridade do processo de contratação e pode ser concluída com
sucesso nos termos e limites da lei desde que obedecidos as determinações e ditames do Estatuto Federal das
Licitações.

No caso em apreço, temos que estão obedecidos os requisitos legais, posto
ser o serviço técnico, singular e único, considerando-se o Município contratante e sua área de abrangência, além da
necessidade pública premente pelo serviço a ser prestado.

Em face ao exposto, por estarem presentes os pressupostos autorizativos
para a pretendida contratação direta por inexigibilidade de licitação, e estando consignadas as recomendações que o
caso requer, opino favoravelmente ao pleito da área solicitante.

S.M.J.,
É o parecer!

Itapitanga, 10 de agosto de 2021.

ana Dias
Assessor Juridico
OAB/BA - 7565

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA
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SERGIO ROMARIO GUIMARÃES n KHOURI,brasileiro,casado em regime comunhão parcial de bens,
natural de Te6fl1o Otoni-MG,médlco,residente e domiciliado na Rua B,165 -Jardim das Acácias-Parque
Verde em Itabuna-BA,CEP:45604-817, portador do RG0910020361 SSP/BA e do CPF004.240.665-05;

BARBARA MARIA DE ANDRADE NUNES,brasileira, casada sob regime comunhão parcial de
bens,natural de Itabuna-BA, médica, residente e domiciliada na Rua B, 165 - Jardim das Atacias-
Parque Verde em Itabuna-BA, CEP: 45604-817, portadora do RG 1309595534 SSP/BA e CPF
029.414.0S5-77;

C£LIA MARIA SOARES El KHOURI ,brasileira,casada em regime comunhão parcial de bens,natural de
Almenara • MG,advogada, residente e domiciliada na Rua B, 165 - Jardim das Acadas - Parque Verde
em Itabuna-BA, CEP: 45604-817, portadora do RG 20994067 075SP/BA e CPF834.100.906-49;

RODRIGO LUIZ DA MOTA, brasllelro,soitelro, natural de Golanla -<iO,nascldo em
09.02.1985,médico,residente e domiciliado na Avenida Caramuru, 2200 - Apart 1231 - República-
Ribeirão Preto - 5P,CEP: 14030-000, portador do RG 4242689 DPGC/GO e do CPF012.083.001-99 e;

LEANDRO MARQUES COLMANrnl,braslleiro,solteiro,natural de Três lagoas - M5, nascido em
21.02.1983,médico, residente e domiciliado na Rua Ondibecte 5i1veira,375 - Apart 702 - Jardim
Palmas Travassos - Ribeirão Preto - SP,CEP:14091-140, portador do RG 1294910 8 SSP/MT e CPF
939.968.961-lS,resolvem constituir uma Sociedade Empresaria Limitada, e fazem sob as seguintes
cláusulas:

Clausula Primeira

A sociedade girará sob a denominação social de : PRIME DIAGNOSE - CENTRO PRIME DE
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SERGIO KHOURI lTDA,estabelecida ;\ Rua José das Neves, 256 -
Teres6polis -Iihéus -BA, CEP:456S2-340.

Clausula Segunda

A sociedade que ora se constitui tem por objeto o ramo de:SERVIÇOS DE DIAGNOSTICaS POR
IMAGEM E PRESTAÇÃO DE SERViÇOS RELACIONADO A RESSONANCIA MAGNETlCA.

Clausula TerceIra

o capital social será de R$ 20'000,00( vinte mil reais) dividido em 20.000,00 (vinte mil) quotas de valor
nominal de R$ 1,00 ( um real) cada, totalmente integralizada em moeda corrente do Pais estando
assim subscritas:

SERGIO ROMARIO GUIMARÃES El KIlOURI - tem subscritas e Integralizadas 16.000 ( dezesseis mil)
quotas no valor nominal de R$ 1,00 ( um real), perfazendo um montante de R$ 16.000,00 (dezesseis
mil reais).

BARBARA MARIA DE ANDRADE NUNES- tem subscritas e integralizadas 1.000 ( Um mil) quotas no
valor nominal de R$ 1,00 (um real). perfazendo um montante de R$ 1.000.00 (um mil reais).

CEUA MARIA SOARES El KHOUR!- tem subscritas e integralizadas 1.000 ( Um mil) quotas no valor
nominal de R$ 1,00 ( um real), perfazendo um montante de R$ 1.000,00 (um mil reais).
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• •RODRIGOLUIZDA MOTA. tem subscritas e integralizadas 1.000 (Um mil) quotas no t:alór"r1ominal de. '.RS1,00 (um real), perlazendo um montante de R$ 1.000,00 (um mil reais). .., ','

LEANDROMARQUESCOLMANml • tem subscritas e integralizadas 1.000 ( Um mil) quotas no valor
nominal de R$ 1,00 ( um real), perfazendo um montante de RS1.000,00 (um mil reais).

Clausula Quarta

A sociedade iniciará as suas atividades após o registro na lUCEB.

o prazo de duração da sociedade será por tempo Indeterminado.

ClaUSUlaQuinta

A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração
contratual assinada por todos os sócios.

Clausula Sexta

As quotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento
do outro 'sócio, a quem fica assegurado, em Igualdade de condições e preço o direito de preferência
para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual
pertinente.

Clausula Sétima

No caso da sociedade se resolver em relação a um sócio a sua quota não será liquidada, sendo o Seu
valor considerada pelo montante efetivamente realizado, com base na situação patrimonial da
sociedade, à data da resolução,verificada em balanço especialmente levantado, devendo os demais
sócios suprirem o valor da quota, permanecendo o capital social inalterado.

Clausula Oitava

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

Clausula Nona

Será competência exclusiva dos sócios as deliberações que tratêm:

a) Da aprovaçâo das contas da administraçâo:
b) Da deslgnação e destilUiçfiodus udministradores e da fixação da sua remuncraçãu:
e) Da modificlIção do contraIOsoeial, da cisão, da incorporação e da fusão da sociedade;
d) Do pedido de concordam e de autofalencia:
e) Da compra, ,'cnda ou oneração de hens imélveis ou investimentos de qualquer ilalureza;
1) Da contrataçõo de empréstimos tinanceiros:
g) Da constituição de procuradores:
h) DcJinir as attj/J~çõcs c competências dos Administradores:
i) Da prestaç1\(l~ ~araJ1liareal ou fidejussória .
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Clausula Décima • ; ~ .: : :: ,,~ ': c. "
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A admioislração da sociedade será exercida pelo sócio, SERGIOROMARIOGUIMAIiÃES-Ell(HOURI
com poderes e atribuições a quem compete pratic.ar todos 05 atos pertinentes a ges40:i.J sociêdade
com poderes de representa"a ativa ou passiva, em juizo ou fora dete; movimentar contas correntes
bancarias, contratação e demissão de pessoal, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, em atividades estraohas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer
dos quotista ou de terceiros, bem como Onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização
do outro sócio,

Clausula Décima PrImeira

- O administrador SERGIOROMARIOGUIMARÃESELKHOURI, declara sob penas da lei, que não está
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, e nem condenado ou encontra se
sob efeitos da condenação que o proíba de exerc,er a administração da sociedade.

Clausula Décima segunda

Nos 'quatro meses seguintes ao término do e.ercício social, 05 sócios deliberarão sobre as contas do
administrador quando for o caso.

Clausula Décima Terceira

Ao término do exercício social, coincidente com o ano Civil, o administrador prestará contas
justificativas de sua administração procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e
do balanço de resultado econômico, participando todos os s6cios dos lucros e das perdas, na mesma
proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Clausula Décima Quarta

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de pro-labore, dentro do
limite estabelecido pela diretoria observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula Décima Quinta

Falecendo ou interditado qualquer SaCIO, a sociedade continuará suas atividades com 'os
herdeiros,sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo Interesse destes ou dos sócios
remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único

rá adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em re'lação a

11f . ./,
,/,

O mesmo procedimento
seu sócio.
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PRIMEIRA ALTERAÇÃOCONTRATUAL.DA EMPRESAPRIME DIAGNOSE-CENÜO:I>:R1MEDE'~...• .•
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SERGIOKHOURILTDA EPP

SERGIOROMARIO GUIMARÃES El KHOURI, brósileiro, rasódo em tegime comunhão parçjaltle

bens, natural de Teofllo Otoni-MG, médico, residente P. domiciliado nJ Rua !l, 165 - Jard:m

das "-c:ieias- Parque Verde em Itahuna-BA, C(P: 45604-817. portador dO RG 0910020361

SSP/BAe do CPF004.240.665-05;

IlAR6ARA MARIA. DE ANDRADE NUNES, brasileira, cdsada em regime cO"'\lnhão patc!a de
bens, natural de Ilabuna-B."-, m~dica. residenlee dómiCiliado na Rua B, 16S - JMdim dils

AcáciilS- Parque Verde em itahuna-M, (EP: 45604-817, portador do IlG 1309595534 SSP/llA e
do CPF029.414.055-77;

CHIA MARIA SOARESEl .KHOURI, brasileira, casado em regime comunh50 parcial de bens.

natural de Almenara-MG, advogada, residente e domiciliódo na Rua IJ, 165 - Jardim das

Acácias- Parque Verde em Itabuna-BA, Cf 1': 4560~-817. portador do RG 20994067 SSP/BI\ e
do CPF834.100.906-49;

RODRIGO LUIZ DA MOTA, brasiieirO, solteiro, natural de Goiânia-GO, nasddo em 09.02.1~8S,

médico, residente e domiciliado na Avenida Carallluru, 2200 - Apart 1231 - Repubhca -
Ribeirão Preto - SP,CEp: 14030-000, portador do RG424268~ DPGC/60 Cdo CP.FOnCS,CLil-
9ge;

LEANDRO MARQUES COLMANflTI ,brasileiro, solteiro, natural de Três Lagoás - MS, Í1~sr.ido

em 21.0/.-1983, médico, residente e domiciilado na Rua Or.dibecte Siiveira, 375 - Apart 702-
Jardim Palmas Travassos - Ribeirão Preto - SP, (£1': 14091-140, portador do RG 1294nO.g
SSp/MT e CPF939.968.961-15, únicos sócios componentes da Empresa PRIME D1AGN05E -
CENTROPRIME DE DIAGNÓSTICOPOR IMAGEM SERGIOKIlOURILTDA EPP_com ,ede na rhlê

José das Neves, 256 - Teresópolis - llhéus-BA, CE": 45652.340, registradn na ;UCEB sou li'

29203893667, inscrita no CNrJ sob nº 17.697.750/0001-67. resolve~l aJt~rar O contrato- s~dai

conforme as clausulas a seguir:

Clausula Primeira - Neste atuo relir,1-5~ da socieddde os sócios RODR;GO LUIZ DA MO TA '"
LEANDRO MARQUES COLMANfTTI, ced;'ndo e transferindo as SlI.S cot.)< dt' capit.", p,,'?, o

sócio SERGIOROMARIO GUIMAIlÃE~ H KHOURI.

Clausula Segunda - O sócio RODRIGO LUIZ DA MOTA, que se retira da soúeoade, de, 'v:a
haver recebido neste ato em moeda corrente nacional, a quantia de R$ 1.0lJO,OO( U!" 11'-,1
reaisL correspondente 3S suas cotas de capital na sociedade, assill"l como toúoS os drrefto~e
haveres juntõ a sociedade, dando-lhes plena. gerai e irreversível quilaç"b, c

o sócio LEANDRO MARQUES COLMANETTl, que se retira da sociedade. dcclara haver ,ece!)idrJ
n~ste ato em moeua COfl€nt~ "aciona" a quantia de R$ 1.VaO,OC ( ull1. mji ftd1sJ ..
correspondente as suas:cotas t1f' c:,pita( n" SOCiedade, iis~im.como todo:; DS di:,eito~e ii..:.iV •..•~~

junto d sociedade, d::mdu-Ihes pi(f~.';,gF;r~~iC irre",-ersfl,.'cí qllitc:çao.
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Clausula Terceira' O capital social permanecem R$ 20.000,00 ( vinte mil rE7lisf dividido em
20,000 ( vinte mil ) quotas no valor de R$ 1,00 ( um real ) , totalme{;te~ subscritas e
lntegralítadasem moeda corrente do Pais, Ficando assim distrlbuldos entre os sócios:

SERGIOROMARIOGUIMARÂESEl KHOUIlI

BARBARAMARIADEANDRADENUNES

CELIAMARIASOARESELI<HOURI

18,000 QUOTAS

1.000 QUOTAS

1,000 QUOTAS

20.000 QUOTAS

R$ 18.000,00

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 20,000,00

Clausula Quarta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas ,a
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de
condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda,
formalitando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Clausula Quinta - No caso da sociedade se resolver em relação a um sócio a sua quota não
será liquidada, sendo o seu valor considerada pelo montante efetivamente realizado, com
base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução,verificada em balanço
especialmente levantado, devendo os demais sócios suprirem o valor da quota, permanecendo
o capital social inalterado.

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

Clausula Setima - A administração da s•.•ciedade será exercida pelo sócio, SERGIOROMARIO
GUIMARÃESELKHOURIcom poderes e atribuições a quem compete praticar todos os atos
pertinentes a gestão da sociedade com poderes de representá-Ia ativa ou passiva, em Juizo ou
fora dele; movimentar contas correntes bancaria, contratação e demissão de pessoal,
autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou de terceiros,
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro s6cio.

Clausula Oitava _ O administrador SERGIOROMARIOGUIMARÃESELKHOURI,declara sob
penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial,
e nem condenado ou encont,a se sob efeitos da condenação que o proíba de exercer a
administração da sociedade.
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Clausula Nona - Fica eleito o foro desta comarca para qualquer ação fun~a'la~est~ co4trâto,~ .:0 .• ,," ~ ",.

renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja . Por eHarcl)l Justos e
contratados assinam o presente instrumento particular de contrato social, ~m, três vias de
igual teOI' e forma. ,ft

R:(."''"t'~IMENTO DE
FIllUA(S\ NO VERSO,

Malla de Andrade Nunes
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL XO 2 DA SOCIE(}A))t 1'IUi\JIi.D1AGNOSE-
CENTRO PRIME Im (}IAGXOSTICO POR IMA~G~! $El~r.IO:I()-rOl1RI

, LTDA,f:PP -,' ',' '.' ; •• i,'

CNPJ nO 17.697.750/0001-67 . ... '., .. .

L

SERGIO ROMÁRIO GUIMAR:\ES EL KHOURI nacionalidade BRASILEIRA.
nascido em 08/09/1981. CAS.-\DO em CO~lU:\H.\O PARCIAL DE BENS. MEDICO,
CPF/MF nO004.240.665-05. CAR'fEIRA DE JDE\'TIDADE nO0910020361. órgão
expedidor SECRETARIA DE SEGl'RANÇA PÚBLICA. BA. residente e domiciliado
no(a) RUA A (10 ACACIAS). 86. TERREO, PARQUE VERDE. lTABUNA. BA,
CEP 45.604.821. BRASIL

BARBAR.4. l\.lARIA DE AI\DRADE NUl\ES nacionalidade BRASrr.EIRA. nascida
em 03/10/1985. casada em COMIJ;\'l!ÃO PARCIAL DE BENS. MEDICA
AI\'ESTESISTA. CPFI,,1F, nO 029.414.055.77. CARTEIRA DE IDENTIDADIi n"
1309595534. órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA,
residente e domiciliado no(a) Rl!A A (.10 ACACIAS), 86, TERREO. PARQUE
VERDE, ITABUNA. BA. CEp 45.604.821. BRASIL.

C£LIA MARIA SOARES EI. KHOURI nacionalidade BRASILE1RA. nascida em
06/04/1957. casada em COMUNIÚ\O PARCIAL DE BE!\'S. EMPRESARIA. CPF/MF
nO 834.100.906.49. CARTEIRA DE JVENTIDADE nO 20994067.órg~{j expedidor
SECRETARIA DE SEGl'RAl\'ÇA PliBLlCA . BA, residente e domiciliado nora) ,
RUA A (JD ACACIAS). 86. TERREO. PARQUE VERDE, ITABUNA, BA, CEP
45.604.821. BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial PRIME DIAGNOSE • CENTRO
PRJME DE DIAGNOSTICO POR !;\1AGEM SERGIO KHOURI LIDA EPP.
registrada legalmente por commto social devidamente arquivado lia Junta Comercial do
Estado da Bahia. sob NIRE li" 29203893667, com sede R Jose das Neves. 256 .
Teresopolis Ilhéus, BA. CEP 45.652.340. dCl'idamente inscritn no Cadastro NaciOnal de
Pessoa JurídicalM F sob o n" 17.697.750/UOOI.67. deliberam ~ pleno e comum acordo
ajustarem a p,'Csente alteraçiio contratual. nos lemlOS da Lei n° 10.40612002. mediante
as condiçõcs estabelecidas nas c1óusulas seguimes:

:'\O:\1E E.\lI'RESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A socicdnde que gim sob u nome empresarial PRIME
DIAGNOSE • CE~TRO PRIME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SERGIO
KHOURl LTDA EPP. girarão a partir desta data. sob o nome empresarial PRIME
OlAGl\'OSE . CENTRO DE DIAG!'\OSTlCO POR IlI.-1AGEMLTDA. EPI'.

ENDEREÇO

I
I
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CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no. seguinte
endereço sÍlo à RUA A (.10 ACACIAS). 86. SALA B. PARQUE VERDE. ITi\Bt]NA,
BA, CEI' 45.604-821.

ALn:RAçÃO CONTRATUAL NO 2 DA SOCIEI}.t,pt:PRIMF.DLAGNOSE-
CENTRO PRIME DE I>IAGNOSTlCO POR .II\1Af.~l\!$EllPIo;t(HOUIU

LTDA.EPP '~.." ~..& '." ;"'- r,.,'

i

/
f

i
i
I

CNP.I n01 i.697.7S0/0001.67 .•' .. ~.. ,•....

tlt.lUJ :
~

OBJETO SOCIAL

CLAUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
SERViÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM:SERVIÇOS DE RESSONANCIA
MAGNETICA;SERVIÇOS DE ANESTESIA ..

CNAE FISCAL

8640-2/05 - serviços de diagnóslÍl'o por imagem com uso de radiaçllo ionizante,
e,;eelO tomogrnfia
8640-2/06 - sen'iços de ressonância magnética
8640-2199 - atividades de s('l'yiços de complementação diagnóstien e terlllJêutiea
não especificadas anteriormente

QUA[)RO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA QUARTA. Retira-se da sol'iedade o sócio CELIA MARIA SOA'RtSEL
KHOURI. detentor de 1.000 (Um Mil) quotas, no valor nominal de RSI ,00 (Um RelI! )
cada uma, eorrespondendo a R$ 1.000,00 (Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERtNCIA DE. QUOTAS
•

CLÁUSULA QUfNl'A. O sócio SERGIO ROMÁRIO GU'l'MARÃES EL KI-lOURJ
transfere sna quotas de capiwl social, que perra7. o valor. total de RS8.000.()O (Oitu Mil

••..~ Reais). dircta.c irreslrilamt.ntc ao sótio BARBARA MARIA DE A:--JDRADE NUNES,
da seguinte fOlnm: VENDA, dando plcna, geral c irrevogável quitaçilo.

O sócio CEUA MARIA SOARES EL KI-lOURI transfere sua quotas de capilal social.
que perfaz o valor total de RSI.OOO.OO(Mil Reais). direta e irreslritamente ao sócio
BARBARA MARIA DE A:-JDRAI1E KU:\ES. da seguinte fomJa: VE:>:QA. dando
plena. geral e irrevogável quitaç:io.

/ I.'
Req:8t500000302256 .,página 2
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ALTERAÇÃO CONTRA TVAL 1';"2 DA SOCI EDAPf, 1'.R{Mf••l>!,AGNOSE.
CENTRO PRIME DE DIAGNOSTICO POR IMA~~j\1 ~ER~IO:lÇIIOl}RI

LTOA EPP ....• !Or•• ' •••• ~ : H ": •••

CNPJ n" 17.697.750/0001-67 :' '.~..,

SERGIO ROMARIO GUIMARÀES EL KHOURI, com 10.000(Dcz Mil1 quotas,
perfazendo um total de R$ 10.000.00 (Dez 1\olilReais)
BAREARA MARIA DE ANDRADE NUNES, com 10.000(Dez !vIii) quotas.
perfazendo UJiJ total de RS J 0.000.00 (Dez Mil Reais)

OA ADyll~ISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA. A adminislraç1\o da socie,lilde C31>ern ISOLADAMENTE a
SERGIO RO:\tARIO GLI\J1ARÃES EL KHOURI. ISOLADAMEN'rE a BARBAI~
MARIA DE ANDRADE NlJKES t'om os poderes e alIibuições de represemação ativa
e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar lodos os atos
compreendidos no objeto social, sempre deinleresse da sociedade. autorizado o uso do
nome empresarial. ,'edado, no cnlamo, fazê-lo em atividad~s estranhas, ao interesse
sOcial ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros. bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. sem áutorizaçãodo(s) outro(s)
sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMI'EDlMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não
esta impedido de exercer a administração dn sociedade. por Ici cspecialou em vinude
de condenação criminal. ou por se cucontrar sob os efeitos dela. a pena que vede. ainda
que tcmporariamente. o acesso a cargos públicos. ou por crime falimernar. de
prevaricação. peita ou SlIbo1110. concuss1\o. peculato ou cornra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência. contra as
relações deconsunlo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO .••.

CLÁUSULA OTT AVA. O loro para o exercício e <) cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes do contmto social passa fi ser ITABUNA.

CLAUSULA NONA. As Cláusulas e condições estnbelecid:js em atos já arquivados e
,que nllo foram expressamente modi/icadas por esta alteraçJo éOIttiniJam em ,'i gol'.

E, flor esrarem assim justos c contralados. assinam estc instrumento.

lTABUNA(J3A). 13 deaoril de 2015.

Req:815000003022S6
Pdgi!lll 3
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ALTER>\ÇÃO CONTRATUAL N" 2 DA SOCIEDADi PIUMf.Dl4.GNOSE.
CENTRO PRIME DE DIAG:'\OSTlCO POR rMA~~!\! ~ER~IO;k."HOURI

LTDA EPP ....... llO.. ••••• :.. l _ft,

-lno J1.?Ps2;r50/0001.67 ."' tI- t ."
-&1(1. •.• ~ ,

OM 10 GUIMARAES EL KHOURI
~F: 004.240.665.05

CELlA MARIA SARES EL KHOURI
CPF: 834.100.906-49

.•.- -- .•..... _-~ .•....
- -~.....•

• ~... JUNTA COMERCIAL DO eSTADO DA BAHIA
'-li' CERTIFICO O REGISTRO EN, 2910512015S00N::i. 97479881
JUC:E8protoco\o: 15Jll52707-O, DE 29JOO12015 n (")

f'!I,Z.l'-1l{ u. ~.EItpr••• :29 .2 0389366 7 OJ,:'. _ ._
.~i~~~~.~~o l~. IPI' _. H~1I0PORTELA RAMOS l-

SECRETA_~I().GERAl

Req,SlS00000J02236 P6gin •. ~



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 3 ÓA SOCIEDADE PRIME DlAGNOSE. CENTRO D'E
1>IAGNOSTlCO POR IMAGEM LTDA. ME

CNPJ n917.697. 75010001-67 .
~'."'..:.

SERGIO ROMÁRlO GUIMARÃES EL KHOURl nacionalidade BRASlLElRA, nascid6'im 08/0911981,
CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, MEDICO, CPF nO004.240}!6?05~ÇXRTEIRA DE
IDENTIDADE nO 0910020361, órgão expedidor SSP • BA, residente e dO'7l~i1iaao(a)'no(a) RUA
NACOES UNII~AS, 486, APARTAMENTO 101, CENTRO, ITABUNA, l3A, CEI'<f56QOO7'3.BRASIL.. .
BARBARA MARIA DE ANDRADE NUNES nacionalidade BRASILEIRA, nasciJá.:elif 0311011985,
casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, MEDICA, CPF .nO029.414.055.77. CARTEIRA DE
IDENTIDADE n° 1309595534, órgllo expedidor SSP - BA, residente e domiciliado( ••) no(••) RUA
NACOES UNIDAS. 468, APARTAMENTO 101, CENTRO, ITABUNA, BA, CEP 45600673, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial PRIME DJAGNOSE. CENTRO DE DIAGNOSTICO
POR IMAGEM LTOA. ME, r~gistrada legalmente por contmto social devidamente arquivado nesta Junta
Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nO29203893667, r.om sede Rua A (jd Acacias), 86. Sala B.
Parque Verde ltabuna, BA, CEP 45.604-82 I, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoá
Juridica1MF sob o nO 17.697.750/0001.67, deliberam de. pleno e comum acordo ajustarem a presente
altel'llçlio contratual, nos tennos da Lei nO10.4061 2002, mediante as condiçOcs estabelecidas nas cláusulas
seguintes:

ENDEREÇO
CLÁUSULA PRJM'ElRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA
RUFFOGALVÃO, 280, SALA 02, CENTRO,ITABUNA. BA, CEP 45.600-195.

DA RATJFlCAÇÃO EJORO
CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício c o cumprimento dos direitos cobiigações resultantes
do contrato social permanece ITABUNA, BAHJA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que nl!o foram
expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.
E, por estarem assim justos e controtados, assinam este instrumento.

certifico o Registro sob o n' 977141 t2 em 21/1 tl2Ot7
Protocolo t733926<iO de 21/1 tl2017
Nome d41O'mprew: PRIME DIAGNOSE - CENTRO oe DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTOA, ME NIRE 2920389350t
Este documenlo pode Ser verillc""o em hItpJ/feg:n.juceb.ba.gov.br/AUTENnCACAOOOCUMENTOSIAurENTlCACAO.8SPx
Chancela 128331680997828
Esta e6pi:il foi autontícada dlgltalmonto G eslinada Of'n2211112011
por HéflO Penela Ramo! - Secrett'lrio Gerl31

RIOGUIMA ESEL KHOURI
F: 004.240.665-05

M;pRIA oe ANDRAOe NUNESí :029.414.055-77

Req:81700001003SI4

~
IUCEB



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

fi I~I~I~~I~~""~~188443380

NOME DA EMPRESA PRIME DIAGNOSE • CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGeM LTDA.
PROTOCOLO 188443380 -12109/2018
ATO 002- ALTERAÇÃO
EVENTO 02' • ALTERACAO DE DADOS (EXCETO Nor~e eMPRESARIAL)

MATRIZ

l'miE 29203893667 . ~.- -. '--~--- --- ,
Cl'PI17.697.7501ooo1-61
t:ERTlrJCO o REUI~'TROEM 13/0912018

,.0

)
,I ! i . '.,,~,~ .> :.",
1. ~, / ." ,'.

',' .

,
.'1

. "' .••.._-

~
IUCIiB

H~UO PORTELA RAMOS
Secrelario Geral

1
Junta Comércial do Estado da Bahia 1310912018
Certifico o Registro sob o nl) 97791625 em 1310912018
Prolocolo 186443380 de 1Zt09I2018
Nome d. empre •• PRIME OlAGNOSE • CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTOA. NIRe 29203893667
,Este documento pode ser verificado em nttp:llregin.luoeb,bs.AOv.brlALJTENTICACAODOCUMI:NTOS/AUTENTlCACAO,A9Plt
Chancela 152400179290091
Esta cópia 10iautenticada dig:tslmente e as.sinada em 13109/2018
por HéliO Portela Ramos - Secretârk) Gera!
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 4 DA SOCIEDADE PRIME DIAGNOSE.
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.

CNPJ n° 17.697.750/0001-67

.. '''-('~'

I
I
I
I

SERGIO ROMÁRlO GUIMARÃES EL }(HOURI nacionalidade BRASILEIRA,-
nascido em 08/09/1981, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, MEDICO.
CPF '00 004.240.665-05, CARTEIRA DE IDENTIDADE '00 0910020361, órg1l0
expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA NACOES UNIDAS, 486,
APARTAMENTO 101, CENTRO, ITABUNA, BA, CEP 45600673, BRASIL.

BARBARA MARIA DE ANDRADE NUNES nacionalidade BRASILEIRA, nascida
em Ú3/10/l985, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, MEDICA, CPF n0
029.414.055-77, CARTEIRA DE IDENTIDADE '001309595534, órgão expedidor SSP
- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA NACOES UNIDAS, 468,
APARTAMENTO 101, CENTRO, ITABUNA, BA, CEP 45600673, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial PRlME DIAGNOSE _ CENTRO.
DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA., registrada legalmente por contrato sócial
devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, soo NIRE nO
29203893667, com sede Rua Ruffo Galvão, 280, Sala 02, Centro Itabuna, BA, CEP,
45.600-195, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MP sob ono
17,697.750/0001.67, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente
alteração contratual, nós termos da Lei '00 10.406/ 2002, mediante as condições,
'estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte
endereço sito à RUA MONSENHOR MOISES, 174, SALA 8, PONTALZINHO,
ITABUNA, BA, CEP 45.603-054. -

DA RATIFTCAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e" ~
óbrigaç1íes resultantes do contrato social permanece ITABUNA. ' ,

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

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

•

'.

..

IfABUNA. 10 de setembro de 2018.

Req:SISOOOOO7S682S

. ' ,,

~~ PlIgins '), I.
\

Certifico o Registro ~obo n" 97791625 em 1310912018
Protocolo 188443380 ~e 1210912018 • J'

Nome da ampres. PRIME DIAGNOSE. CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM lTDA NIRE 29203119:l567 ,,'; ~
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.brIAUTENTICACAOOOCUMENTOSfAUTENTICACAO.espx ._
Chancela 152400179290091 ~, ~'1 .••.\

'Esla cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 1310912018 " •.~.'
por Hélio Porteis Ramos. Secretário Geral

http://regin.juceb.ba.gov.brIAUTENTICACAOOOCUMENTOSfAUTENTICACAO.espx
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 4 DA SOCIEDADE PRIME DIAGNOS~-
~NTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.

"~/,O~'?J-.....CNPJ n.l~6;'1~OOOl-67

J~~~ RGIO~ RIO GUIMARÃES El KHOURI
CPF: 004.240.665-05

8 'R MARIA DE ANDRADE NUNES
CPF: 029.414.055-77

,Req:8180oo00756825

'\ '1..,.. .": ._.~ •• ':.,
•• r"''' ~ _""d, •••

.J • ~.-
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.Pãgina 2. '
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,JUCEB

Gehlficc o Registro sob o n' 97791&25 em 1310912018
PrOtocOlo 188443360 de 12/0912016 _
Nome d. empresa PRIME DIAGNOSE • CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTOA, N1RE29203893667 '
Este dOCllmento pode ser verifica<lo em httpJlregln,Juceb,ba,gov,br/AUTENTlCACAODOCUMENTOS/AUTENTlCACAO,asp"
Chancela 152400179290091 '"'
Esta cópia foi autenticada digit&trnenle e assinada em "1310912018 ; l '.. •. ~"~~' .~

por Htlío Portela Ramos. Secretário Geral



"
5" ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

E TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL bA
PRIME DIAGNOSE - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTOA.

1

.
SERGIO ROMARIO GUIMARÃES EL KHOURI, brasileiro, nascido na Cidade de llabuna-Éla.,
em 08 de setembro de 1981, casado, comunhao parcial de bens, Médico e empresário, inscrito
no CPF. Sob o nO004.240.665-05. portadora da Cédula de Identidade RG nO 0910020361
SSP-BA, Residente e domiciliado na Rodovia Jorge Amado, Km. 24,_ Rua P, nO 130: co.
CIOADELLE HOUSE, bairro Salobrinho, Municipio de Ilhéus. CEPo 45662-901, Estado daBahia e

BARBARA MA~IA DE ANDRADE NUNES, brasileira, nascida na Cidade de Habuna-Ba.., em
03 de outubro de 1985, casada médica, inscrita no CPF sob o nO029.414.055-77, portadora
da Cédula de Identidade RG nO1309595534, SSP-BA., Residente e domiciliada na Rodovia
Jorge Amado, Km. 24,. Rua P, nO130, CO. CIOAOELLE HOUSE, bairro Salobrinho; MUnicipio
de Ilhéus, CEPo45662"901. Estado da Bahia.
Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária denominada PRIME DIAGNOSE _
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTOA., com sede localizada na Rua Monsenhor
Moisés, n° 174, Sala 8, Bairro Pontalzinho, na Cidade de ltabuna, estado da Bahia, CEP
45603-054, conforme Contrato Social arquivado na JUCEB - Junta Comercial do Estado da
Bahia, sob o NIRE nO29203893667. inscrita no CNPJ sob o n° 17.697.750/0001-67, resolvem:

Item de alteração: BARBARA MARIA DE ANDRADE NUNES EL KHOURI, retira.se da
sociedade cedendo e tranSferindo, 10.000 (Dez Mil) quotas no valor total de R$.10.000,00 (Dez
Mil Reais), para SERGIO ROMARIO GUIMARAES EL KHOURI.

Parágrafo Único - O Sócio SERGIO ROMARIO GUIMARAES EL KHOURI, que detinha
10.000 (Dez Mil) quotas no valor total de R$. 10.000,00 (Dez Mil Reais), passa a deter
20.000.00 (Vinte
Mil) quotas, no Valor Total de R$. 20.000.00 (Vinte Mil Reais)

CLÁUSULA 1" Fica transformada esta Sociedade Empresária limitada em
Empresário Individuai, sob o nome empresarial de: SERGIO ROMARIO GUliVJAi'tAESEl
KHOURI, com sub.rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 2" O capital desta Sociedade Empresária limitada, no valor de 'R$
20.000,00 (Vinte Mil Reais), passa a constituir o capital do Empresário Individual. mencionado
na cláusula anterior. Para tanto, firma nesta mesma data; em documento separado, a
solicitação de sua inscrição como empresário, mediante formulário de Requerimento de
Empresário.

<f~.-'" -'11- '. .ft"7 .~ ItabUna(Ba).,13~ema.i. e..2019
•. /"1, /I~ '.' 4,. ;2:.eu~.,.--.~U m ~~ ~hl:1,. GIO~ÂRIO GUIMARAt:$ EL KHOURI

_ .• ..: ~(k..\ 4LU" .~ ~ v..••"li:i: h ~.
~ Uª s. 'J' ~"a> BARBAR~: MARIA .~ oRAoE NUNES EL KHOURI
~!~ii~~~ ~r~... I ./õ.J ••• J ..., l ;,o:~", f

I!f U!rv ~d !~
'" •• $1; it1 !"I I
~i~l~~il~ji$ i
j~i;~~~f~!iiil
~ b I..•td& h.h"y
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JUCEB

Certifico o Registro sob o nO 91866918 em 1110612019
Protocolo 196683181 de 3010512019

Nome da empresa PRIME DIAGNOSE - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM l TOA. NIRE 29203893661
Este dOCIJmcntopodo se, verificadO om hUp:llregln.juceb.ba.gov.brIALlTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO;aspx
Chancela 176461170543041
Esta cópia foi autenticada dIgitalmente e asslnnde em 11/0012019
POfTiana Regila M G de Araujo. 5ecreténa.Gerai
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196683181

TER.'\10 DE AUTENTICAÇÃO

~OMEOA E~frRESA PRIME IlIAGl\OSE. CE:>IrRO OE OIi\GNlli>TICO POR IMAGEM I.TOA.
1'l{OTOCOLO 196683181.3ft'U5ll019
ATO 002 •.~LI'ERAl,:.~O
EVENIlJ 046. TllA~SFOR~tAC\O

\tA11lIZ

~--~~------

,
BRASIL

,

~
.fUCEB

TIANA REGI!.A M G DE ARAÚJO

Secrelén ••Gerol

Junta Comerciai do Estado da Bahia 11I0OI2019
Certi1lco o Registro sob o n° 97866918 em 1110612019
Protocolo tOSS83181 d. 3010512019

Nome da empresa PRIME DIAGNOSE • CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTOA. NIRE 29203893867
Este documento pode ser verillcado em httpl/regin,juceb.b •. gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOSlAUTENnCACAO .•• p>
Chancel. 178461170543041 .
Esta Cópia folslJte-ntic:ada dlQltalmente f! assinada em 1110612019
por Tklna RagUs M G de AraúJo. Secretérla.Geral



23/04/2021 https:/Igpi07.c1oud.el. com .brlServerExecltributarioltributarioclienVreportHtml ?idOocumento=8e8c6d29-925040a3-bb 7c-3e 136ceOO...

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

N° 6328 /2021

r------------CONCEDIDO À-------------.
Inscrição Municipal: 0030018
NomelRazão Social: SERGIO ROMARIO GUIMARAES EL KHOURI
Nome Fantasia: PRIME DIAGNOSE
CPF/CNPJ: 17.697.750/0001-67
Endereço: Rua MONSENHOR MOISES N°174 - SALA 8 - PONTALZINHO - Jtabuna-
BA CEP: 45603-054

ATIVIDADE PRINCIPAL

8640205 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante,
exceto tomografia

31/01/2022

...---VALIDADE,---,

06/03/2013

DATA
INICIO

null

[=,:mc.çAO J
OBSERVAÇÕES E RESTRIÇÕES I

'---------
AVISO

Impressão de Alvará em 2022 sob condição de fiscalização das demais Secretarias como
também atendendo ao disposto na Lei Federal 10098/2000 (acessibilidade).

"DESRESPEITAR OU PREJUDICAR IDOSO É CRIME".

MUNICÍPIO DE ITABUNA - Bahia. Sexta-feira, 23 de Abril de 2021

Chave de Validação: 8e8c6d29

https:/lgpi07. cloud.el.com.brIServerExecltributarioltri butarroclienVreportHtml?id Documento=8eBc6d29-9250-40a3-bb 7e-3e 136ce0066e 1/2



29/07/2021

•
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERO DE INSCRiÇÃO COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
17.697.750/0001.67 06/03/2013
MATRIZ CADASTRAL

CODIGO E DESCRIÇAo DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

86.40.2.06. Serviços de ressonância magnética
86.40.2.99. AUvidades de serviços de complementação diagnóslica e terapêutica não especificadas anteriormente

~
~

I PORTE
EPP

I COMPLEMENTO
SALA 8

I MUNlciPIO
ITABUNA

I IBAIRROIDISTRITO
PONTALZINHO

CODJGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECQNÓMICA PRINCIPAL
86.40.2.05. Serviços de diagnóstico por Imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

NOME EMPRESARIAL

SERGIO ROMARIO GUIMARAES EL KHOURI

nTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PRIME DIAGNOSE

CODIGO E DEseRlç o DA NATUREZA JURIDICA
213.5. Empresário (Individual)

I LOGRADOURO
R MONSENHOR MOISES

ICEP
~5.603.054

ENDEREÇO ELETR NICO

CARLOS@COADE.COM.BR

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

**'***

I SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

I MOTIVO OE SITUAÇAO CADASTRAL

ISITUAÇÃO ESPECIAL

, ***'***'**

I TELEFONE
(73) 3612-1785/ (73) 3043-9015

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

06/03/2013

DATA DA SITUAÇ O ESPECIAL

*-*'**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n' 1.863. de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/07/2021 às 08:47:21 (data e hora de Brasilia). Pàgina: 1/1

1/1



08/06/2021

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: SERGIO ROMARIO GUIMARAES EL KHOURI
CNPJ: 17.697.750/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto á
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 á situação do
sujeito passivo no ãmbito 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 dejulho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n' 1.751, de 2/10/2014.
Emitida ás 11:22:55 do dia 08/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/12/2021.
Código de controle da certidão: D559.5EOD.DD3A.EF8E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



29/07/2021 Consulta Regularidade do Empregador

__ \_I_o_lta_r__ 11 Imprimir I

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF

Inscrição: 17.697.750/0001-67
Razão Social:SERGIOROMARIO GUIMARAES EL KHOURI
Endereço: R MONSENHOR MOISES 174 SALA 8 1 PONTALZINHO 1 ITABUNA 1 BA 1

45603-054

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
Fundode Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/04/2021 a 20/08/2021

Certificação Número: 2021042302111469723292

Informação obtida em 29/07/2021 08:51:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https:/lconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

http://www.caixa.gov.br


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 29/07/202108:58

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981. Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 2021304516t

RAZÃo SOCIAL

SERGIO ROMARIO GUlMARAES EL KHOURI

INSCRIÇAO ESTADUAL CNPJ

17.697.750/0001-67

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 29/07/2021, conforme Portaria nO918/99, 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 htlp://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscriçao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de I ReiCertidaoNegativa. rpt

http://htlp://www.sefaz.ba.gov.br
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MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N° 24472 /2021

r------------CONCEDIDO À -----------.....,

NomelRazão Social: SERGIO ROMARIO GUIMARAES EL KHOURI
CPF/CNPJ: 17.697.750/0001-67
Endereço: Rua MONSENHOR MOISES N°174 - PONTALZINHO - - CEP: 45603054

A Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei
. Municipal n° 2.173 de 01110/2020 - Código Tributário Municipal, certifica, para os
devidos fins, que NÃO CONSTA DÉBITO pertencentes ao contribuinte. E, para
constar, foi extraída a presente certidão, cuja validade é de 90 (noventa) dias contados
a partir da data de sua emissão.

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos
que, posteriormente, venham ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de
Itabuna, na Internet, no endereço http://www.itabuna.ba.gov.br

Emitida em: 29/07/2021

Validade: 90 dias

MUNICÍPIO DE ITABUNA - Bahia, Quinta-feira, 29 de Julho de 2021

Chave de validação: bet'St'Sae

Av. Princesa Isabel, N° 678

São Caetano

CEP: 45607-001

https:/Igpi07.c1oud.el. com .brIServerExecltributarioltributarioclienUreportHlml?idDocumento= bef8f8ae-3d 19-4ed2-ac18-5e696c294166 1/1

http://www.itabuna.ba.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO
JUS'I'IÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: SERGIO ROMARIO GUIMARAES EL KHOURI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.697.750/0001-67
Certidão nO: 23050474/2021
Expedição: 29/07/2021, às 09:02:29
Validade: 24/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que SERGIO ROMARIO GUIMARAES EL KHOURI (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.697.75010001-67, 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 julgad? 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.

http://www.tst.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA

005047309

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E

EXTRAJUDICIAL - 10 GRAU

CERTIDÃO N°; 005047309 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça
(http://esaj.tjba.jus.brlsco/abrirConferencia.do ).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 29/07/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

SERGIO ROMARIO GUIMARAES EL KHOURI (MATRIZ E FiliAIS), portador do CNPJ: 17.697.750/0001-67,
estabelecida na Rodovia Jorge Amado Km 24, 130, Salobrinho, CEPo 45662-901, ltabuna - 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 periodo de 20
(vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foí emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 29 de julho de 2021.

PEDIDO N°:
005047309

11111111~nmlll~~nl~ID

http://esaj.tjba.jus.brlsco/abrirConferencia.do
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Associação Médica Brasileira
Colégio Brasileiro de Radiologia e

Diagnóstico por Imagem
conferem o

~ ~ %;~,
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~~~---. ~~--. ~~.",....• ~

Atuação exclusiva: Ultrassonografia Geral
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Dr. Sérgio Romário Guimarães El Khouri
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UNIVERSIDADE IGUAÇU
.., (D.O.U. de 20-09-93) ~

O Reitor da Universidade Iguaçu, ~~
~ no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Medicina, ~
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~! ~a ~~

f ~~. ,lU
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 193/2021

ATA DE REUNIÃO

ASSUNTO: Avaliar e decidir sobre solicitação oriunda do Secretário Municipal de Saúde,
objetivando a contratação dos serviços médicos especializados em exames de
ultrassonografia.

Aos dez dias do mês de agosto do ano de 2021, as 10:30 horas, a Comissão Permanente de

Licitação composta pelo Sr. Clebson Santos Moreira, na condição de Presidente e os demais

membros: Geraldo Andrade dos Santos e TarcÍsÍo José Silva dos Santos, reuniram-se na

sede da Prefeitura Municipal de Itapitanga, para avaliar e decidir sobre a solicitação do

Secretário Municipal de Saúde com a autorização do Sr. Prefeito Municipal, que objetiva a

contratação da empresa Sergio Romário Guimarães El Khouri, para prestar os serviços

especializados na área de ultrassonografia. Após analisar os documentos apresentados pela

referida empresa foi constatado que a mesma atende a todos os requisitos legais para sua

contratação, inclusive, possui aptidão especifica para realização dos serviços que serão

prestados, vasta experiência pregressa na área, ótimas referências e equipe técnica qualificada.

Portanto, resolve a Comissão, com fundamento no Art. 25, lI, da Lei 8.666/93 e com base no

Parecer Jurídico, anexo, inexigir o processo licitatório, cujo Termo com a justificativa segue

em anexo para a RATIFICAÇÃO do Sr. Prefeito Municipal. Nada mais havendo, pelo

Presidente, foi determinado que fosse encerrada a presente ata para os devidos fins de direito.

----C-le~b-sW4s-M-o-r-e-ir-a-
Presidente da CPL

---(G~e;'r;;a~ldd.o;;'1A~niih~~d~sSS;;;a;n~to~s;----
Membro daC L

----T-a-r~S-a-n-t-o-s---
Membro aa CPL

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA- BAHIA
CNPJN." 14.147.482/0001-11 -FONE (FAX)73 246-2445



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 010/2021
. PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 193/2021

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que o Município de Itapitanga, necessita proceder a contratação dos
serviços especializados na área de ultrassonografia, para atendimento das necessidades
da população, conforme especificação da Secretaria Municipal de Saúde.

CONSIDERANDO que o custo da contratação foi estimado em R$ 6.400,00 (seis mil e
quatrocentos reais) por plantões e que há disponibilidade de recursos financeiros para
arcar com os custos da contratação, conforme informação da Diretoria de Contabilidade
deste Município;

CONSIDERANDO as disposições previstas no o art. 25, inciso II da Lei n° 8.666/93;

CONSIDERANDO o parecer emitido pela Assessoria Jurídica deste município que
recomendou que a contratação fosse efetuada através de Inexigibilidade de licitação, por
estarem presentes os requisitos previstos no art. 25, II da Lei 8.666/93, serviço de
empresa de notória especialização;

CONSIDERANDO que a empresa SERGIO ROMÁRIO GUIMARÃES EL KHOURI,
inscrita no CNPJ. sob o n°. 17.697.750/0001-67, com sede na Rua Monsenhor Moises,
n° 174, sala 8, Pontalzinho, Itabuna - Bahia, CEPo 45.603-054, contém em seu quadro
profissional especializado para execução dos serviços;

CONSIDERANDO o zelo profissional, da empresa mencionada, a sua idoneidade moral
e social;

CONSIDERANDO, ainda, que a empresa contratada trabalha com os mais modernos
padrões de qualidade, atendendo a diversas Prefeituras;

CONSIDERANDO que a empresa SERGIO ROMÁRIO GUIMARÃES EL KHOURI
apresentou a esta Comissão de Licitação os documentos que demonstram a sua
idoneidade, regularidade fiscal, qualificação-técnica;

CONSIDERANDO que o preço cobrado pela empresa para prestar os serviços de é
considerado razoável, nas condições normais de execução do contrato e distância
percorrida para comparecimento a sede do Município;

CONSIDERANDO, finalmente, que a empresa SERGIO ROMÁRIO GUIMARÃES EL
KHOURI, preenchem as condições e requisitos para atender ao objeto solicitado.

PRAÇA DOIS PODERES, 06 -- CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA.- BAHIA
CNPJ N.o 14.147.482/0001-11 _.FONE (FAX) 73 246-2445
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& ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

RECOMENDA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a contratação, da empresa
SERGIO ROMÁRIO GUIMARÃES EL KHOURI, cujo contrato deverá ser
celebrado com observância das regras previstas no art. 55 e demais disposições da Lei n.
8.666/93, com inexigibilidade de licitação.

Publique-se e Registre-se.

Itapitanga - BA, 10 de agosto de 2021.

.

ClebS~os Moreira
Presidente da CPL

Geraldo A~~ SantosMe::::tt
---T-a-r-C~í~o-S---

~

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA -BAHIA
CNPJ N.' 14.147.482/0001-11 - FONE (FAX) 73 246-2445



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA lVIUNICIPALDE ITAPITANGA

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICACÃO

o Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO a necessidade da contratação dos serviços médicos
especializados em exames de ultrassonografia, para atendimento a
população, requisitado pela Secretaria de Saúde, tendo em vista serem
essenciais;

CONSIDERANDO a recomendação oriunda da comissão de licitação
registrada no Termo de Inexigibilidade nO010/2021;

CONSIDERANDO o parecer emitido pela Assessoria Jurídica deste
município, opinando favoravelmente pela contratação por inexigibilidade de
Licitação, atendendo os requisitos previstos no art. 25, II da Lei nO
8.666/93;

CONSIDERANDO que o preço cobrado pela empresa, é compatível com a
complexidade dos serviços;

CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o decorrer do
processo Administrativo nO193/2021;

CONSIDERANDO, por fim, que a contratação a ser realizada obedece aos
princípios da economicidade, eficiência e primazia do interesse público sobre
o privado.

RESOLVE:

RATIFICAR o processo de Inexigibilidade de Licitação nO 010/2021, nos
termos do art. 26 da Lei 8.666/93, que tem por objeto a prestação de
serviços médicos especializados em exames de ultrassonografia, com
fundamento no art. 25, II da Lei nO8.666/93, ao tempo que encaminho o
mesmo para gue seja form~lizado o contrato administrativo com a empresa
SERGIO ROMARIOGUIMARAESEL KHOURI.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Itapitanga - Bahia, 10 de agosto de 2021.

José RObert~os Tolentino
Prefeito

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 -ITAPITANGA _.BAHIA
CNPJ N." 14.147.48210001-11- FONE (FAX) 73 246-2445
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Trabalhando juntos. Desenvolvendo mais!

Quarta~feira
18 de Agoslo de 2021
3 -Ano IX- W2301

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICACÃO

o Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO a necessidade da contratação dos serviços médicos
especializados em exames de ultrassonografia, para atendimento a
população, requisitado pela Secretaria de Saúde, tendo em vista serem
essenciais;

CONSIDERANDO a recomendação oriunda da comissão de licitação
registrada no Termo de Inexigibilidade nO010/2021;

CONSIDERANDO o parecer emitido pela Assessoria Jurídica deste
município, opinando favoravelmente pela contratação por inexigibilidade de
Licitação, atendendo os requisitos previstos no art. 25, II da Lei nO
8.666/93;

CONSIDERANDO que o preço cobrado pela empresa, é compatível com a
complexidade dos serviços;

CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o decorrer do
processo Administrativo nO 193/2021;

CONSIDERANDO, por fim, que a contratação a ser realizada obedece aos
princípios da economicidade, eficiência e primazia do interesse público sobre
o privado.

RESOLVE:

RATIFICAR o processo de Inexigibilidade de Licitação nO 010/2021, nos
termos do 'art. 26 da Lei 8.666/93, que tem por objeto a prestação de
serviços médicos especializados em exames de ultrassonografia, com
fundamento no art. 25, II da Lei nO 8.666/93, ao tempo que encaminho o
mesmo para 9ue seja form~lizado o contrato administrativo com a empresa
SERGIO ROMARIO GUIMARAES EL KHOURI.
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