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Angical -Bahia, 29 de julho de 2020. 

Ao: Exm° Sr. Gilson Bezerra de Souza 
Prefeito Municipal de Angical 

Exm° Senhor Prefeito 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 

Ao cumprimenta-lo, trago aqui o Documento de Formalização da Demanda, onde 
solicito autorização de V.S.' para a Aquisição de kits de diagnóstico rápido do COVID-
19 para enfrentamento da emergëncia de saúde pública, em caráter emergencial, nos 
termos do o art. 4°, da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para atender as 
necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Angical, estado da 
Bahia. 

A Aquisição de testes rápidos faz parte das medidas de proteção para o enfrentamento 
da emergëncia de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19). 

A presente Aquisição visa a atender demanda urgente, imprevisível em decorrência da 
declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) da pandemia do COVID-19, 
doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), em virtude da 
rápida difusão do vírus por vários países. 

Acresce, ainda, que a presente contratação encontra-se amparada pelo disposto pela 
Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória n° 
926, de 20 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública por causa 
da pandemia causada pelo novo coronavírus. 

A contratação ocorrerá por meio de dispensa de licitação, art. 4°, da Lei Federal n° 
13.979/2020, em virtude da situação emergencial. 

Para início da formatação do processo administrativo segue anexo Termo de referência 
que embasará o Setor de Compras na efetivação do Processo Licitatório. 

Atenciosamente, 

Gilmak Santos de Matos 
Secretário Municipal de Saúde 

Rua Abdon Passos, n601 —Centro —Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO: 

1.1. Aquisição de kits de diagnóstico rápido do COVID-19 para enfrentamento da emergência de 
saúde pública, em caráter emergencial, nos termos do o art. 4°, da Lei n° 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste 
Município de Angical, estado da Bahia, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento. 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1 Justifica — se, pois, a aquisição destes testes se faz imprescindível por tratar-se de 
necessidade urgente da Secretaria de Saúde, em virtude da Pandemia de Coronavírns, para 
realizar teste a população, servidores e funcionários que estão com suspeita do Covid -19 ou que 
tiveram contato com pessoas que testaram positivo. 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

3.1. A contratação do objeto deste Termo de Referência está embasada na Lei Federa] n° 
13.979/2020. 

4. ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS: 

Item Descrição dos Produtos UND. Qtde. Vlr. 
Unit. 

Vlr. Total 

O1 

COV[D-19 IGG/IGM RAPID 
TEST C/25 UNIDADES. 
O COVID -19 IgG/IgM Rapid 
Test é um imunoensaio 
cromatógrafico rápido qualitativo 
para a detecção diferencial de 
anticorpos 1gG/IgM anti-
coronavírus (Bars-Cov-2) em 
amostras de sangue total, soro ou 
plasma. Somente para uso 
profissional em diagnóstico in 
vitro 

KIT 08 

5. DO PRAZO E DA ENTREGA: 

5.1. O prazo paza entrega dos produtos será de forma imediata, contados do recebimento da 
Ordem de Fornecimento, emitida pela CONTRATANTE. 

5.2. A entrega deverá ser realizada em dia de expediente na sede da Secretaria Municipal de 
Saúde deste Município de Angical - (BA), no horário compreendido entre as 08:00 às 17:OOhs. 
Caso o término do prazo para entrega se dê em dia não útil, dar-se-á no primeiro dia útil 
subsequente; 

6. DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: 

6.1. As despesas decorrentes do objeto licitado correrão por conta da Dotação Orçamentária que 
será emitida após a solicitação; 

Rua Abdon Passos, nº01 —Centro —Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 
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7. DO PAGAMENTO: 

7.1. O Fundo Municipal de Saúde efetuará o pagamento, mediante ordem bancária, contra 
qualquer entidade bancária indicada, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, 
agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da Nota fiscal; 

08. ESTIMATIVA DE CUSTOS: 

8.1 O custo total estimado para o fornecimento do objeto deste Termo de Referência será 
definido de acordo estimativas de preços realizadas no mercado com potenciais fornecedores. 

09. CONCLUSÃO: 

9.1 Essa contratação visa, através de um planejamento quantitativo e emergencial, poder através 
de uma Dispensa de Procedimento licitatório com base legal atender as demandas em virtude das 
necessidades decorrentes da essencialidade destes testes rápidos enfrentar a Pandemia da COVID 
—19 no Município de Angical, estado da Bahia. 

Angical -Bahia, 29 de julho de 2020. 

,iB~ 
'ilA 

G'+ ar Santos de Matos 
Secretário Municipal de Saúde 

Rua Abdon Passos, n~ Ol —Centro —Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 
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Rua Abdon Passos, n601 —Centro — Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 
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Número: 022057 SlNúmero: 

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL 

Telefone: Q Fax..:() 

Contato: Cidade: ANGICAL 

Referente: E-mail: 

Cel: Q 

Item Quantidade Und. Código Descrição dos Produtos Preço Unitário Preço Total °/ IPI 

0001 8,00 KIT COV19-D25 COVID-19 IGG IGM RAPID TEST C /25 1.375,0000 11.000,00 

O COVID-19 IgG/IgM Rapid Test é um imunoensaio 
cromatográfico rápido qualitativo para a detecção diferencial 
de anticorpos IgG/IgM anti- coronavírus (Sars-Cov-2) em 
amostras de sangue total, soro ou plasma. Somente para uso 
profissional em diagnóstico in vitro. 

Reg. ANVISA: 80638720150 

 PRODUTO LINHA INFECCIOSAI IMPORTADO 

Total Produtos: 11.000,00 

Frete(FOB): 0,00 

FCP ST: 0,00 

Outras Desp: 0,00 

Total Geral: 11.00D,00 

Prazo de Entrega: IMEDIATO 

Validátle da Proposta: 15 DIAS 

Impostos: INCLUSOS 

Frete: CIF 

Dados para pagamento 
Diagnostica Industria e Comércio Ltda 

CNPJ 11.462.456/0001-90 
BANCO ITAÚ 

* ATENCAO: 

KIT C/25 TESTES TOTAL 200 UNDS 

PREÇO UNID r$ 55,00 

GIULIANO 

DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

RUA SANTA QUITÉRIA, 400 -CARLOS PRATES -Telefone: ¡31) 2552-8384 Fax: (31) 2552-8384 -CEP: 30710460 -BELO HORIZONTE - MG 

CNPJ: 11.462.456/0001-90 Insc. Est.: 0015346580093 E-mail: comercial@biocondiagnosticos.com.br 
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Número: 000272 SlNúmero: 

Cliente: FUNDO M DE SAUDE DE ANGICAL-CNPJ 09.306.394/0001-85 

Telefone: Q Fax..:O 

Contato: Cidade: ANGICAL 

Referente: E-mail: 

Cel: O 

Item Quantidade Und. Código Descrição dos Produtos Preço Unitário Preço Total °/ IPI 

0001 8,00 KIT COV19-D25 COVID-19 IGG IGM RAPID TEST C /25 

Condição de Pagamento: AVISTA 

Prazo de Entrega: 10 DIAS 

Validade da Proposta: 10 DIAS 

Impostos: INCLUSOS 

Frete: FOB 

BRUNA 

31 

O COVID-19 IgG/IgM Rapid Test é um imunoensaio 
cromatográfico rápido qualitativo para a detecção diferencial 
de anticorpos IgGIIgM anti- coronavírus (Sars-Cov-2) em 
amostras de sangue total, soro ou plasma. Somente para uso 
profissional em diagnóstico in vitro. 

Reg. ANVISA: 80638720150 

 PRODUTO INFECCIOSO/ IMPORTADO 

1.500,0000 12.000,00 

Total Produtos: 12.000,00 

Frete(FOB): 0,00 

FCP ST: 0,00 
Outras Desp: 0,00 

Total Geral: 12.000,00 

PRO J VENDAS L TDA 

R CASSIA, 461 -PRADO -Telefone: (31) 3656-6300 Fax.' -CEP: 30411140 -BELO HORIZONTE - MG 

CNPJ.' 25.261.528/0001-45 Insc. Est.: 002959547.00-90 E-mail: direcao.proj@gmail.com 
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STOCK Gr~Dt~AI PRODUTOS MEDICO~HOSPITALARFS LIDA 
CN PJ22.139.078/0001-24 

Rua Juiz José Naves, 214, Diamante/BH CEP:30.627-215 MG 
Tet.31.2538-3266 
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Angical -Bahia, 31 de julho de 2020. 

PLANILHA COMPARATIVO DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO 

O1 
Aquisição de kits de diagnóstico rápido do COVID-19 para 
enfrentamento da emergência de saúde pública, em caráter 
emergencial, nos termos do o art. 4°, da Lei n° 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, para atender as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde deste Município de Angical, estado da Bahia. 

1.1 Com vistas a subsidiara contratação do presente objeto, realizou-se 
pesquisa de preços no mercado. 

1.2. Como metodologia para obtenção do preço de referência para a presente 
contratação, foi utilizada a média aritmética dos calores, descontando-se os 
eventuais preços exorbitantes ou inexequíveis. 

1.3. A elaboração do mapa comparativo de preços culminou com os preços 
estimados apontados na tabela a seguir: 

PROPOSTA DAS EMPRESAS 

DIAGNÓSTICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME R$: 11.000,00 
PRO J VENDAS LTDA R$: 12.000,00 
STOCK MEDICAL DISTRIBUIDORA R$: 14.000,00 

APURAÇÃO E ANÁLISE 

Valor Médio Apurado: R$: 12.333,33 
Menor Valor Apurado: R$: 11.000,00 

Gilmar Santos de Matos 
Secretário Municipal de Saúde 

Rua Abdon Passos, n~ 01 —Centro —Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 
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Angical -Bahia, 31 de julho de 2020. 

DESPACHO AO SETOR DE CONTABILIDADE 

Aquisição de kits de diagnóstico rápido do COVID-19 para enfrentamento da 

emergência de saúde pública, em caráter emergencial, nos termos do o art. 4°, da 

Lei n' 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para atender as necessidades do Fundo 

Municipal de Saúde deste Município de Angical, estado da Bahia. 

Tendo em vista a solicitação do Fundo Municipal de Saúde, com menor cotação de 

preços realizada previamente pelo Secretário, o senhor Gilmar Santos de Matos, com 

o menor valor total de R$ 11.000,00 (Onze mil reais). Diante disso determino a esse 

setor, que certifique sobre a existéncia de recursos orçamentários e de recursos 

financeiros, em cumprimento às determinações da legislação vigente, para ocorrer às 

despesas com aquisição dos produtos mencionados acima. 

Gil õ '= =zerrã dé ~r uza 
Pref- iN Municipal d- Angical 

Rua Abdon Passos, nº O l —Centro —Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 
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Angical -Bahia, 31 de julho de 2020. 

Exmo. Senhor, 
Gilson Bezerra de Souza 
DD. Prefeito Municipal de Angical. 

Senhor Prefeito, 

Em atenção à solicitação efetuada por V. Exa. Referente à Aquisição de kits de 

diagnóstico rápido do COVID-19 para enfrentamento da emergência de saúde pública, em 

caráter emergencial, nos termos do o art. 4°, da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 

atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Angical, estado da 

Bahia. Informamos a existência de saldo orçamentário para assegurar as despesas decorrentes na 

seguinte dotação: 

ORGÃO: 02.05.001 FONTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — FMS 
PROJ/ATIV: 2.066 14 Gestão das Ações dos Serviços de Saúde —Vinculados 
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. 

Para o fim de previsão orçamentária e no exercício da função de ordenador de despesas, nos 

termos do § 1° do art. 80 do Decreto-Lei 200/67; dos incisos I e II do art. 167 da CRFB/1988; do 

inciso III do § 2° e do § 9° do art. 7°, do art. 14 e do art. 39, todos da Lei 8.666/93; dos artigos 16 

e 17, da Lei Complementar n° 101 de 2000; e, por fim, com supedâneo no disposto no art. 4°, da 

Lei Federal n. ° 13.979/2020, com redação dada pela Medida Provisória n.° 926/2020; consoante 

ao que consta da instrução do presente processo, DECLARO possuir Dotação Orçamentária 

suficiente para a cobertura da despesa que se pretende realizar, conforme objeto, valor e rubricas 

orçamentárias. 

Atenciosamente, 

Rua Abdon Passos, n601 —Centro —Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 
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Angical -Bahia, 31 de julho de 2020. 

ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Tendo em vista o parecer e a Certidão da assessoria de contabilidade, confirmado a 

existência de dotação orçamentária e a certidão de recursos financeiros pela 

assessoria contábil, determino: 

À Comissão de Licitação, designada pela Portaria n° 1.247/2020 para com as cautelas 

e observância da Lei, dar início ao Processo Administrativo de N° 097!2020, Dispensa 

de Licitação N° 072/2020 para a Aquisição de kits de diagnóstico rápido do COVID-19 

para enfrentamento da emergência de saúde pública, em caráter emergencial, nos 

termos do o art. 4°, da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para atender as 

necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Angical, estado da 

Bahia, com menor cotação prévia no valor total de R$ 11.000,00 (Onze mil reais) para 

a proposta de menor preço e que melhor atenda aos interesses deste Município. 

Gilsõ - ezerra de •~ za 
Prefer. unicipal de Angical 

Rua Abdon Passos, nó O 1 —Centro —Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 
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Angical -Bahia, 03 de agosto de 2020. 

DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Cumpridas as formalidades legais, na qualidade de Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação (CPL), designada pela Portaria n° 1.247/2020, determino a 

remessa do Processo Administrativo de N° 097/2020 e Dispensa de Licitação N° 

072/2020, à Assessoria Jurídica para apreciação e emissão de parecer jurídico, para, 

caso de acordo, encaminhar para a contratação. 

Cumpra-se. Junte-se. 

~ 

enilson Nascimento da Paixão 
Presidente da CPL 

Portaria N° 1.247/2020 

Rua Abdon Passos, ng O I —Centro —Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 
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PARECER JURÍDICO EM 03/08/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 097/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 072/2020 

Assunto: Contratação direta, por dispensa de licitação, de empresa para fornecimento de kits de 
diagnóstico rápido do COVID-19 para enfrentamento da emergência de saúde pública, em 
caráter emergencial, nos termos do o art. 4°, da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 
atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Angical, estado da 
Bahia. 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E 
CONTRATO. ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO 
CORONAVÍRUS. CONTRATAÇÃO DE. DISPENSA DE 
LICITAÇÂO. POSSIBILIDADE. ART. 4° DA LEI N° 
13.979, DE 2020. 
I -Contratação direta, mediante dispensa de licitação, de 
empresa para fornecimento de kits de diagnóstico rápido do 
COVID-19 para enfrentamento da emergência de saúde 
pública, em caráter emergencial, nos termos do o art. 4°, da 
Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 
II -Admissibilidade. Hipótese de licitação dispensável 
prevista no art. 4° da Lei n° 13.979, 2020. 
III - A contratação deve limitar-se ao atendimento da 
emergência decorrente da necessidade de combate ao 
coronavírus. 
IV —Dispensa da elaboração do estudo preliminar, de 
posturas voltadas para o gerenciamento de risco na fase de 
contratação e de minuta de contrato. 
V —Possibilidade de Termo de Referência simplificado. 

VI —Pelo prosseguimento, com observância do constante no 
presente parecer. 

RELATÓRIO: 

1. Por despacho da CPL —COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO deste Município, 
dando prosseguimento ao trâmite processual, foi encaminhado a este órgão de assessoramento jurídico 0 
presente processo para análise da contratação direta, por dispensa de licitação, de Pessoa Jurídica 
especializada para fornecimento de kits de diagnóstico rápido do COVID-19 para enfrentamento da 
emergência de saúde pública, em caráter emergencial, nos termos do o art. 4°, da Lei n° 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de 
Angical, estado da Bahia. 

2. Instruem os autos os seguintes documentos: 

a) Solicitação da Demanda pelo Fundo Municipal de Saúde; 

b) Termo de Referência 

c) Mapa Comparativo de Preços 

d) Disponibilidade Orçamentária 

3. É o relatório. 

Rua Abdon Passos, n° Ol —Centro —Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 
ESTADO DA BAHIA 

C N PJ : 13.654.421 /0001-88 

GRE[~i.4R~N X.CI>S:JE 

ANGICAL 
iPABAINFV~O OPfIO GOYO 

4. Preliminarmente, oportuno esclarecer que o exame deste órgão de assessoramento 
jurídico é feito nos termos do art. 38, Parágrafo único, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
abstraindo-se os aspectos de conveniência e oportunidade da contratação em si. Nada obstante, 
recomenda-se que a área responsável atente sempre para o princípio da impessoalidade, que deve nortear 
as compras e contratações realizadas pela Administração Pública, ainda com mais rigidez em se tratando 
de contratação direta, exceção à regra da licitação. Dito isso, passa-se a análise do processo. 

II - FUNDAMENTACt10 

II. A - Da dispensa de licitação para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus. 

5. A Organização Mundial da Saúde reconheceu, no dia 11 de março de 2020, que o 
coronavírus, responsável pela doença catalogada como COVID-19, espalhou-se por diversas partes do 
mundo, a ponto de tal situação merecer ser caracterizada como uma pandemia. No Brasil, já há vários 
casos e a totalidade do território nacional já foi considerada em situação de transmissão comunitária, 
aquela em que não é mais possível rastrear a origem da contaminação. Tal realidade favorece o aumento 
drástico do contágio vira( e dificulta o combate à situação pandêmica. 

6. Com isso, os governos federal, estaduais, distrital e municipais têm adotado severas 
medidas de combate à transmissão do coronavírus, almejando que, assim, os danos causados pela 
COVID-19 à saúde da população e à economia da nação brasileira sejam o menor possível. Nesse ponto, 
ressalta-se a Lei n° 13.979, de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

7. Uma das medidas previstas no mencionado diploma legal é a excepcional hipótese de 
contratação de bens, serviços e insumos sem licitação, nos casos em que o objeto contratado tiver como 
finalidade o combate ao coronavírus. O art. 4° da Lei n° 13.979, de 2020, prevê que a licitação é 
dispensável nesses casos com o seguinte texto: 

Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de 
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. 

§ 1° A dispensa de licitação a que se refere o capo[ deste artigo étemporária eaplica-se 
apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus. 

§ 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão 
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de 
computadores (interne[), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3° 
do art. 8° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número 
de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo 
processo de contratação ou aquisição. 

§ 3° Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e 
insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de 
participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, 
comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. 

8. Trata-se de hipótese de contratação direta temporária e destinada a uma política de saúde 
pública específica, o enfrentamento da emergëncia decorrente do coronavírus. Passado todo esse contexto 
de combate à transmissibilidade do referido vírus, esse caso de dispensa de licitação não poderá mais ser 
aplicado. Ou seja, o art. 4° acima transcrito é wna norma de vigência temporária, nos termos do art. 2° da 
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Sua vigência está vinculada ao estado de emergëncia 
decorrente do coronavírus. Na presente situação, ainda vigora atualmente a mencionada situação de 
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urgência, de modo que a norma acima transcrita ainda se encontra vigente, motivo pelo qual a 
Administração pode seguir seus preceitos e contratar sem licitação. 

9. É lícito dizer que a aplicação escorreita da contratação direta em análise exige a presença 
de alguns requisitos de ordem temporal, material e procedimental (formal). Quanto ao temporal, é a já 
mencionada emergência em decorrëncia do coronavírus. Os requisitos procedimentais serão analisados no 
tópico seguinte, pelo que passamos à análise dos requisitos materiais. 

10. As exigências de ordem material dizem respeito à configuração dos fatos geradores da 
dispensa prevista no art. 4° da Lei n° 13.979, de 2020. Os elementos que caracterizam tais fatos geradores 
foram listados no art. 4°-B do mesmo diploma legal, que diz: 

Art. 4°-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se 
atendidas as condições de: 

I -ocorrência de situação de emergëncia; 

II -necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 

lll - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e 

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de 
emergência. 

11. Assim, para a incidência da hipótese de contratação direta em estudo, é preciso que: a) 
vigore a emergência de combate ao coronavírus (temporal); b) haja necessidade de atendimento imediato 
para o enfrentamento do vírus, c) estejam em risco em decorrência do coronavírus pessoas, obras, 
prestação de serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares; e d) limitação da contratação 
ao necessário para o atendimento da emergência. 

12. Embora a norma transcrita fale que esses elementos são presumidos, deve o gestor tomar 
o cuidado de expor nos autos cada um desses requisitos. Assim, para possibilitar a identificação de tais 
requisitos, a justificativa simplificada juntada aos autos deverá responder aos seguintes questionamentos: 

a) A Lei 13.979/20 está em vigor? 
b) Porque o insumo ou serviço que se pretende contratar é no contexto da contenção da 

crise? 
c) 

d) 

Que riscos a falta do insumo ou serviço que se pretende contratar trará a segurança de 
pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, no 
contexto da contenção da crise? 

A contratação, considerando o quantitativo e o prazo do contrato, conforme o caso, está 
limitada à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência? 

II B —Dos requisitos procedimentais da dispensa e da instrução do processo: 

l3. A Lei n° 13.979, de 2020, é um diploma específico e destinado ao enfrentamento de uma 
situação temporária e excepcional. Desse modo, sua aplicação ocorre nas situações extraordinárias 
destinadas ao combate ao coronavírus e sua interpretação deve sempre estar focada nessa finalidade, de 
modo que eventuais entraves legais ao enfrentamento da pandemia atualmente vivida devem ser 
superados sob pena de um mal maior à saúde da população brasileira. 

14. Focada nesse intuito de atender às demandas de combate à transmissibilidade do 
coronavírus, assim como aos efeitos da doença COVID-19, a Lei n° 13.979, de 2020, simplificou 
consideravelmente oprocedimento de contratação, afastando, total ou parcialmente, a aplicação de alguns 
institutos exigidos pelo regime geral de contratação pública, previsto na Lei n° 8.666, de 1993. Ou seja, 
no aspecto procedimental, deve-se recorrer à Lei n° 8.666, de 1993, nas contratações por dispensa de 
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licitação destinadas ao enfrentamento do coronavírus apenas naquilo que não conflue, expressa ou 
implicitamente, com o procedimento e com a finalidade premente de proteção da saúde, previstos na Lei 
n° 13.979, de 2020. 

15. Nessa linha, apontamos que a Lei de Combate ao coronavírus expressamente simplifica o 
procedimento de contratação por dispensa de licitação nos seguintes pontos: 

a. Dispensa da elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços 
comuns (art. 4°-C); 

b. O gerenciamento de risco não é exigido na fase da contratação, mas apenas na execução 
do contrato (art. 4°-D); 

c. Aceitação de projeto básico simplificado, o qual contenha os elementos previstos no art. 
4-E, § 1° da Lei em comento; 

d. Possibilidade de, excepcionalmente, o gestor dispensar, mediante justificativa, a 
estimativa de preço exigida pe]o § 1°, inciso VI, do art. 4-E da Lei n° 13.979, de 2020; e 

e. Dispensa da apresentação dos documentos relativos à habilitação, excepcionalmente e 
mediante justificativa, nas situações em que houver restrição de fornecedores ou 
prestadores de serviço, ressalvadas as habilitações relativas à regularidade com a 
Seguridade Social e o cumprimento do disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da 
Constituição (trabalho de menores) (art. 4°-F). 

16. Em relação ao constante na letra "e" supra, é importante destacar que a restrição de 
mercado a que alude o art. 4°-F da Lei de Combate ao coronavírus configura-se não apenas nos casos de 
restrição de fornecedores do objeto no mercado, mas também nas situações em que a Administração tem 
dificuldades em encontrar no mercado empresas em condições de preencher os requisitos de habilitação. 

17. Da análise das regras acima citadas, verifica-se que a Lei n° 13.979, de 2020, não 
excetuou a aplicação do art. 26 do procedimento de contratação por dispensa de licitação para o 
enfrentamento da emergência em decorrência do coronavírus. Assim, também devem ser observadas as 
disposições do art. 26 da Lei Geral de Licitações, que assim preconiza: 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 20 e 4o do art. 17 e no inciso 111 e seguintes do art. 24, as 
situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e oretardamento 
previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 
(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 
(cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste 
artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 

I -caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o 
caso; 

lI -razão da escolha do fornecedor ou executante; 

lIl -justificativa do preço; 

IV -documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. 

18. Com isso, o procedimento de contratação por dispensa de licitação para o combate ao 
coronavírus deve ainda respeitar as seguintes etapas: a) ratificação do reconhecimento da dispensa pela 
autoridade superior, observados os requisitos materiais apontados no tópico anterior deste parecer; b) 
publicação do ato de dispensa no órgão de imprensa oficial; c) razão da escolha do fornecedor; e d) a 
justificativa do preço contratado. Quanto aos demais requisitos previstos no art. 26 acima transcrito, 
entendemos que ou foram afastados pela Lei n° 13.979, de 2020, ou não se aplicam à hipótese de 
contratação ora analisada. 
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19. Quanto à publicação do ato de reconhecimento da dispensa, ressaltamos que a Lei n° 
13.979, de 2020, impõe uma superpublicização da dispensa de licitação para combate ao coronavírus, 
pois, além da publicidade do art. 26 da Lei n° 8.666, de 1993, é exigida a disponibilização dessa espécie 
de contratação no sítio oficial do órgão contratante, devendo constar aí os elementos exigidos pelo § 3° do 
art. 8° da Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527, de 2011) e mais: a) o nome do contratado; b) o 
número de sua inscrição junto à Receia Federal do Brasil (CNPJ); c) o prazo contratual; d) o valor do 
contrato; e e) o processo de contratação ou aquisição (art. 4°, § 2°, da Lei n° 13.979, de 2020). 

20. Em relação à justificativa do preço, ressaltamos que ela não se confunde com a estimativa 
de preço prevista, que, em regra, deve constar no Termo de Referência simplificado, conforme exigëncia 
do art. 4°-E, § 1°, inciso Vl, da Lei n° 13.979, de 2020. Tal estimativa tem significativa utilidade para os 
casos de licitação, mas nas situações de contratação direta, embora se trate de uma prática salutar, sua 
exigência pode ser mitigada, sobretudo numa situação de crise como a ora enfrentada. Por isso, inclusive, 
que o § 2° do citado art. 4°-E dispensa a estimativa de preço em casos excepcionais. Já a justificativa de 
preço não é dispensada, pois ela se refere ao próprio preço definido concretamente no contrato. Assim, a 
Administração deve, minimamente, justificar os preços contratados, inclusive com a indicação da 
excepcionalidade da situação, que fundamenta eventuais preços elevados. 

21. Ainda sobre a justificativa do preço, importante mencionar que o § 3° do art. 4°-E da Lei 
n° ]3.979, de 2020, desvincula o preço estimado do preço contratado, autorizando expressamente a 
Administração a contratar valores superiores ao estimado em decorrência das oscilações de mercado, tudo 
mediante justificativa nos autos. 

22. Compulsando os autos encaminhados a esse órgão de assessoramento jurídico, 
verificamos que constam: a) Documento de Formalização da Demanda — DFD ; b) Termo de Referência 
Simplificado — TRS; c) pesquisa de preço de mercado; d) despacho de motivação da situação de 
enfretamento ao coronavírus; e) e Declaração de Disponibilidade Orçamentária — DDO. 

23. Quanto ao Termo de Referência básico simplificado, cabe avaliar se ele preenche os 
elementos determinados pelo § 1° do art. 4-E da Lei n° 13.979, de 2020: 

Declaração do objeto CONSTA 
Fundamentação simplificada da contratação CONSTA 
Descrição resumida da solução apresentada CONSTA 
Requisitos da contratação CONSTA 
Critérios de pagamento CONSTA 
Estimativa dos preços CONSTA 
Adequação orçamentária CONSTA 

24. A Administração apresentou a razão da escolha do fornecedor e ajustificativa do preço, o 
que atende a legislação de referëncia, pelo que o processo não merece reparo quanto a esse ponto, 
conforme art. 26, Parágrafo único, incisos I[ e Ill, da Lei n° 8.666, de 1993. 

25. Como já dito, consta ao processo a Declaração de Disponibilidade Orçamentária para a 
contratação dos serviços. 

26. Por fim, o processo deve seguir o seu curso, passando pela ratificação da autoridade 
superior e as consequentes publicações no órgão da imprensa oficial e no sítio eletrônico oficial da 
entidade contratante, observadas as exigências do art. 8°, § 3°, da LAI e do § 2° do art. 4° da Lei n° 
13.979/2020. 

III —CONCLUSÃO

27. Ante o exposto, conclui-se, salvo melhor juízo, presentes os pressupostos de regularidade 
jurídica dos autos, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e 
financeiros, que escapam à análise desse órgão de assessoramento jurídico, podendo o processo de 
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contratação produzir os efeitos jurídicos pretendidos, após a área técnica observar especialmente o 
disposto nos itens deste parecer, nos termos do Parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666, de 1993. 

Retornem os autos a Comissão de Licitação para prosseguimento do Processo. 

Angical -Bahia, 03 de agosto de 2020. 

Setor Jurídico 
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Angical -Bahia, 04 de agosto de 2020. 

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Com fulcro no disposto no art. 4°, da Lei Federal n. ° 13.979/2020, com redação dada 

pela Medida Provisória n.° 926/2020, e consoante ao que consta da instrução do 

presente processo, AUTORIZO a realização da despesa, por meio de dispensa de 

licitação emergencial, vez que o objeto está adequado e limitado tão somente à 

parcela necessária para o enfrentamento do COVID-19, no âmbito do Fundo Municipal 

de Saúde deste Município de Angical, estado da Bahia. 

Gilson -~ zerra de S• za 
Prefeit~ unicipal de Angical 
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DOCUMENTAçÃO 
DA 

EMPRESA 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1~ T 
AT ,` 
`~"' CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE wscRlçA° 
11.462.456/0001-90 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRI ÃO E DE SITUA ÃO Ç ç 
CADASTRAL 

DATA DE AaearuRa 
13/07/2010 

NOME EMPRESARIAL 
DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

TÍTULO DO ESTADELEGIMENTO NNOME DE FANTASIA) 
BIOCON 

PORTE 
ME 

CODIGO E DESCRIGAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINÇIPAL 
21.23A-00 • Fabricação de preparações farmacéuticas 

ÇOOIGO E DESCRIÇAO DAS PTIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
26.51-5-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de meditla, teste e controle 
32.50-7-01 - Fabricação de instrumentos não-eletrónicos e utensílios para uso métlico, cirúrgico, odontológico e de 
laboratório 
46.45-1-01 -Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso métlico, cirúrgico, hospitalar e tle laboratórios 
70.20-0-00 -Atividatles tle eonsultona em gestão empresarial, ezcelo consultoria técnica específica (Dispensada') 
74.90.1-04 -Atividatles tle intermediação e agenciamento tle serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
(Dispensada`) 

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JUROICA 
206-2 - Societlatle Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R SANTA OUITERIA 
NUMERO 

400 
COMPLEMENTO 

CEP 
30.710<60 

BAIRRO/DISTRITO 
CARLOS PRATES 

MUNICIPIO 
BELO HORIZONTE 

UF 
MG 

ENDEREÇO ELETRONICO 
FINANCEIRO@BIOCONDIAGNOSTICOS.COM.BR 

TELEFONE 
(31)2552-8384 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇAO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SINAÇAO CADASTRAL 
13/01/2010 

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL 

SITUAÇAO ESPECIAL DATq DA SITUAÇFO ESPECIAL 

(') A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 d 

junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes /etlerativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto às atividades dispensadas. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.883, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 1710412020 às 13:54:18 (data e hora de Brasília). Página: 1l1 



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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
CNPJ: 11.462.456/0001-90 

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: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

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 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 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 08:05:30 do dia 16/06/2020 chora e data de Brasília>. 
Válida até 13/12/2020. 
Código de controle da certidão: 4195.7440.DF97.E4CA 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA EM: 

07/07/2020 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
05/10/2020 

NOME/NOME EMPRESARIAL: DIAGNOSTICA INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA 

935CRIÇÃO ESTADUAL: 001534658.00- CNPJ/CPF: 11.462.456/0001-90 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA SANTA QUITERIA NÚMERO: 400 

COMPLEMENTO: BAIRRO: CARLOS PRATES CEP: 30710460 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separaçao judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doaçao de bens imóveis esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certitlão de 
Pagamento / Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 tlo Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributárias do 
sujeito passivo em Fase Atlministrativa ou inscritos em Dívida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => 

certificar documentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃ0:2020000407652771 



Prefeitura de Belo Horizonte 
Secretaria Municipal de Fazenda 

Subsecretaria da Receita Municipal 

á 
á 

~ DOCUMENTO AUXILIAR DA á 

CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA ]URIDICA 
a 

REGISTROS DE ACESSO 
'~ Codìgo de Controle: AFIDELHQ7J 

Documento/Certidão n~ 13.504.016 Exercício: 2020 
u Emissão em: 07/07/2020 Requerimento em: 13:17:36 Validade: 06/08/2020 
n 
c Nome: DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
~ CNP]: 11.462.456.0003.90 

~ Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de 
~ Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica 
`~ que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Faienda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Pretos 
~ inscritos ou não em divida ativa. 
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Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e 
situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros 

de acesso deste documento. 



oa/oa/zozo Consulta Regularidade do Empregatlor 

CAI ~~ A 
I . ~ ~ . ^d . ~ .- '.F ~,. . . . 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 11.a6z.as6/000l-eo 

R0Zã0 SOCial:DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 

EndereÇO: R SANTA QUITERIA 400 /CARLOS PRATES /BELO HORIZONTE / MG / 
30710-460 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de il 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 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:22/07/2020 a 20/08/2020 

Certificaçâo Número: 2020072201435596027916 

Informação obtida em 04/08/2020 14:06:51 

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~./!consulta-crt.caixa.govbr/consultacrf/pages/impressao jsf vt 



PODER JUDICIr1RIO 
JUSTIÇA DO TRAriALHO 

CERTIDÂO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 

CNPJ: 11.462.456/0001-90 

Certidão n°: 15527591/2020 

Expedição: 07/07/2020, às 13:37:41 

Validade: 02/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E 

FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 11.462.456/0001-90, NÃO CONSTA 

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 

Certìdão 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. 

~~,:vìda= e sogvstõas: endtL~lst.;a~.b 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
BELO HORIZONTE 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 
presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva /Suspensiva, Falëncia de Empresários, 
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
CNPJ : 11.462.456/0001-90 

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 
do Conselho Nacional de Justiça; 

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e oCPF/CNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (trás) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrõnicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial 
Eletrõnico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU -Sistema Eletrõnico de Execução Unificada, tendo a 
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do 
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema 
unificado abrange todas as comarcas do Estado; 

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de 
feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisada, conforme Provimento 355/2018 da 
Corregedoria Geral de Justiça. 

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 
aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 07 de Julho de 2020 às 13:21 

BELO HORIZONTE, 07 de Julho de 2020 às 13:21 

Código de Autenticação: 2007-0713-2156-0073-2869 

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão JudiciallAUTENTICIDADE DA CERTIDÃO 
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrõnico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa 
de fraude. 

1 d e 1 



Ministério da Economia 
Secretaria tle Governo Digital 

#. • Depanamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
v~ - ., ~_ ` Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 

NIRE (tlo sede ou Tilial, quando a 
sede for em outra UF) 

31208686415 

Código da Natureza 
Jurídica 

2062 

N°tle Matricula tlo Agente 
Auxiliar do Comércio 

1 - REQUERIMENI O 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Nome: DIAGNOSTICA INDISTRIA E COMERCIO LTDA- MF 
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S' o deferimento tlo seguinte ato: 

N° DE CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS DO ATO EVENTO OTDE DESCRIÇAO DO ATO /EVENTO 

N° 

I II I 
FCN/REMP 

III 
MGP2000297323 

III III III I III I I I I 
1 002 ALTERACAO 

2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2247 7 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

AFI O HORI7ONTF Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio: 

Local Nome: 

Assinatura: 

17 Abril 2020 Telefone de Contato: 

Data 

2 -USO DA JUNTA COMERCIAL 

DECISÃO SINGULAR ~ DECISAO COLEGIADA 

Nomes) Empresarial(ais) igualais) ou semelhante(s): 

SIM ~ SIM Processo em Ordem 
À decisão 

/ / 

Data 

NÃO /_/ ~ NAO / Responsável _/ 
Data Responsável Data Responsável 

DECISAO SINGULAR 
2• Exigéncia 3° Exigéncia 4' Exigència 5' Exigéncia 

Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se. 

_/_/ 

Data Responsável 

DECISÃO COLEGIADA 
2° Ezig@ncia 3• Exigéncia 4° Exigéncia 5' Exigéncia 

Processo em exigéncia. (Vitle despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo intleferitlo. Publique-se. 

/_/ 

Data Vogal Vogal Vogal 

Presidente da Turma 

OBSERVAÇOES 

Junta Comercial tlo Estatlo de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 7806546 em 17/04/2020 da Empresa DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, Nire 31208686415 e 
protocolo 202038009 - 17/04/2020. Autenticação: CF313940F7BFBSSFBFE7COFAF22A6936AAF7860. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° tlo protocolo 20/203.800-9 e o código de segurança hyX4 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2020 por Marinely tle Paula eomfìm — Secretária-Geral. 

~~ 
Pág. 1/9 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador ¡Data 

20/203.800-9 MGP2000297323 i 17/04/2020 

Identificação do(s) Assinantes) 

851.746.886-49 LEANDRO DE FREITAS LINO 

Página 1 de 1 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 7806546 em 17/04/2020 da Empresa DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, Nire 31208686415 e 
protocolo 202036009 - 17/04/2020. Autenticaçáo: CF313940F7BFBSSFBFE7COFAF22A6938AAF7860. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-
Geral. Para valitlar este tlocumento, acesse h[tp://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° tlo protocolo 20/203.800-9 e o cótligo tle segurança hyX4 
Esta cópia foì autenticada digitalmente e assinatla em 17/04/2020 por Marinely tle Paula Bomfim —Secretária-Geral ~,r. ~ 
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r Assessoria Contábi l 

DLAGNÓSTICA INDÚSTRIA E GOMêRCIO ETDA.-ME. 

5° AEteração Contratual - CNP.l: 11.462.456/0001-90 
Leandro de Freitas Lino, brasileiro, divorciado, nascido em 25/02/1968, empresário, 
portadora da Carteira de Identidade n ° 3.846.453, expedida por SSP/MG, 
portadora do CPF n ° 851.746.886-49, residente e domiciliado na Rua Pau Brasil, n° 
204 - AP 2101, bairro Vale do Sereno, Nova Lima/MG, CEP 34006-006; 

Giuliano Geraldo de Araujo, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 
15/06/1972, portador da Carteira de Identidade n ° MG-6.818.268, expedida por 
SSP/MG e CPF n ° 728.738.686-00, residente e domiciliado na Rua Santa Rita Durão, 
n° 799 -AP 1801, bairro Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP 301 40-1 1 1; 

Resolvem de comum acordo, realizar a Quinta Alteração do Contrato Social da 
Sociedade Empresária Limitada, Diagnóstico Indústria e Comércio Ltda.-ME. 
inscrita no CNPJ 11.462.456/0001-90, com sede na Rua Santa Quitéria, n° 400, 
bairro Carlos Prates, Belo Horizonte/MG, CEP 30710-460, com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais - JUCEMG, sob o Nire n." 3120868641-5 em 13/01/2010, nos termos que a 
seguir aduzem. 

DAS ALTERAÇÕES 

I - Da Alteração Do Objeto Social 
Neste ato a sociedade altera a atividade passando a ser comercio, fabricação, 
importação, embalagem, reembalagem de produtos para diagnostico in vitro, e 
importação, armazenagem e distribuição de produtos para saúde e correlatos na 
linha humana e animal. Atividades de intermediação e agenciamento de 
serviços e negócios e a consultoria em gestão empresarial. 

II - Do Aumento Do Capital e Da Nova Distribuição 
O capital social da empresa é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 
80.000 (oitenta mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real), onde neste ato, 
a sociedade resolve realizar o aumento do capital no valor de R$ 1.100.000,00 
(hum milhão e cem mil reais), divido em 1.100.000 (hum milhão e cem mil) quotas, 
no valor unitário de R$ 1,00 (um real), onde será integralizado através dos lucros 
acumulados, conforme balanço social do exercício 2019, passando o capital 
social a ser R$ 1.180.000,00 (hum milhão, cento e oitenta mil reais), divididos em 
1.180.000 (hum milhão, cento e oitenta mil) quotas, no valor unitário de R$ 1.00 
(um real), ficando assim distribuído: 

Leandro de Freitas Lino 590.000 quotas R$ 590.000,00 

Giuliano Geraldo de Araujo 590.000 quotas R$ 590.000,00 

Total 1.180.000 quotas R$ 1.180.000,00 

III -Das Demais Cláusulas do Contrato Sociol 
As demais cláusulas do contrato social original permanecem inalteradas. 

-1-

Junta Comercial do Estatlo de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 7806546 em 17/04/2020 da Empresa DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO I.TDA - ME, Nire 31208686415 e 
protocolo 202038009 - 17/04/2020. Autenticação: CF313940F7BF855FBFE7COFAF22A693BAAF7860. Marinely de Paula Bomfim - Secretãria-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 20/203.800-9 e o código de segurança hyX4 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinatla em 17/04/2020 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 
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CU\rC'1 CH:i~rl'A 
Assessoria Contábi l 

CLÁUSULAS DO CONTRATO SOCIAL PRIMITIVO E DAS ALTERAÇÕES 
CONSOLIDADAS 

Cláusula Primeira - Da Denominação Social e Sede 
A razão social é Diagnóstico Indústria e Comércio Ltda.-ME., Sua sede está situada 
à Rua Santa QuiTéria, n° 400, bairro Carlos Prates, Belo Horizonte/MG, CEP 30710-
460. 

Cláusula Segunda - Do Objetivo Social 
O objetivo social da empresa é comercio, fabricação, importação, embalagem, 
reembalagem de produtos para diagnostico in vitro, e importação, 
armazenagem e distribuição de produtos para saúde e correlatos na linha 
humana e animal. Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e 
negócios e a consultoria em gestão empresarial. 

Cláusula Terceira - Do Prazo de Duração e Início das Atividades 
A sociedade iniciou suas atividades em 13/01/2010 e seu prazo de duração será 
por Tempo indeterminado. 

Cláusula Quarta - Do Capital Social 
O capital social da empresa é de R$ 1.180.000,00 (hum milhão, cento e oitenta mil 
reais), divididos em 1.180.000 (hum milhão, cento e oitenta mil) quotas, no valor 
unitário de R$ 1.00 (um real), totalmente subscrito e integralizado em moeda 
conente do país, passando a ter a seguinte distribuição: 

Leandro de Freitas Lino 590.000 quotas R$ 590.000,00 

Giuliano Geraldo de Araujo 590.000 quotas R$ 590.000,00 

Total 1.180.000 quotas R$ 1.180.000,00 

Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital 
social (art. 1052, CC/2002). 

Cláusula Quinta - Da Administração da Sociedade 
A administração da sociedade é exercida pelos sócios, podendo ser efetuada 
em conjunto e/ou isoladamente. Autorizado o uso do nome empresarial, vedado, 
no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações 
seja em favor de si próprio ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (artigo 997, VI; 1013; 1015; 
1064 CC/2002). 

Parágrafo Primeiro - A outorga de procuração, em nome da sociedade, poderá 
ser feita desde que: a) seja assinada pelo sócio administrador; b) contenha prazo 
de vigéncia determinado, exceto se para fins judiciais; c) especifique os atos a 
serem praticados. 

Parágrafo Segundo - Se a sociedade pretender delegara administração a 
terceiros deverá contar com a aprovação unãnime dos quotistas. 

-2-

Jun[a Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 7806546 em 17/04/2020 tla Empresa DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, Nìre 31 2 0868641 5 e 
protocolo 202038009 - 17/04/2020. Autenticação: CF313940F76F855FBFE7COFAF22A693BAAF7860. Marinely de Paula Bomfim - Secretiria-
Geral. Para valitlar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° tlo protocolo 20/203.800-9 e o código de segurança hyX4 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2020 por Marìnely tle Paula Bomflm — Secretária-Geral. 
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Assessoria Contábi l 

Parágrafo Terceiro - A representação da sociedade ativa e passivamente, judicial 
e extrajudicial, se fará também pelo sócio administrador. 
Cláusula Sexta - Da Retirada Pró-Labore 
A título de Pró-labore, os sócios administradores poderão, a qualquer tempo, fixar 
uma retirada mensal pelo exercício da geréncia, sempre respeitando os limites do 
Imposto de Renda. 

Cláusula Sétima -Das Filiais 
A sociedade possui uma filial com sede a Avenida Regent, n° 1.195, Bairro 
Alphaville -Lagoa dos Ingleses, Nova Lima/MG, CEP 34018-000, com a atividade 
de importação, comércio e distribuição de produtos para diagnostico in vitro e 
produtos para saúde e correlatos na linha humana e animal. 

Cláusula Oitava -Cessão ou Transferéncia de Quotas 
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, direito de preferência para a sua aquisição se postas à 
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente. (arT. 1056, art. 1057, CC/2002). 

Cláusula Nona - Do Faleclmenfo ou Interdição 
Em caso de falecimento ou interdição de qualquer um dos quotistas, a sociedade 
poderá continuar com o sucessor ou sucessores dos mesmos. Caso estes não 
quiserem ou não puderem continuar com a sociedade, os seus haveres, apurados 
em balanço geral que dar-se-á imediatamente após o falecimento ou interdição, 
serão pagos em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e consecutivas, 
acrescidas de juros legais e corrigidas monetariamente. 

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que 
sociedade se resolva em relação a seu sócio (arf. 1028 e art. 1031, CC/2002). 

Cláusula Décima - Da Dissolução da Sociedade 
Considerar-se-á dissolvida a sociedade, além dos casos expressamente previstos 
em lei, nas hipóteses abaixo: 

1- Faléncia; 
2- Desinteligência grave entre os quotistas; 
3- Impossibilidade de consecução dos objetivos sociais. 

Cláusula Décima Primeira -Dos Lucros e/ou Prejuízos 
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, serão providenciados o 
balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício, cabendo aos 
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou prejuízos apurados (art. 1065, 
CC/2002). 

Cláusula Décima Segunda -Declaração 
As partes declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer 
a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 7806546 em 17/04/2020 da Empresa DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, Nire 31208686415 e 
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Geral. Para validar este documento. acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° tlo protocolo 20/203.800-9 e o cótligo tle segurança hyX4 
Esta cópia foi autenticada tligitalmente e assinatla em 17/04/2020 por Marinely tle Paula Bomtim — Secretária-Geral. .~ 
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popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 
1011, inciso 1°, CC/2002). 
Cláusula Décima Terceira -Dos Casos Omissos 
Os casos omissos no presente contrato social, bem como dúvidas ou divergências 
que porventura surgirem entre os quotistas, procurarão os mesmos resolvõ-Ias 
amigavelmente entre si, não sendo possível, será resolvido por via judicial. 

Cláusula Décima Quarta -Convocação Assembleia, Aprovação de Contas 
As deliberações relativas á aprovação das contas dos administradores, 
aumento/redução do capital, designação, pedido de concordata, distribuição 
de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação, e outros assuntos 
relevantes para sociedade, serão definidas na reunião de sócios. 

Parágrafo Primeiro - A reunião dos sócios será realizada em qualquer época, 
mediante convocação do administrador e sócio, nos casos previstos no artigo 
1073 do CC/2002, com antecedência mínima de dez dias, através de cartas 
convocatórias, com local, data, hora e a ordem do dia. 
Parágrafo Segundo - As deliberações aprovadas por '/. do capital social, salvo 
nos casos em que a legislação exigir maior "quorum". 

Parágrafo Terceiro - A reunião ou assembléia tornam-se dispensáveis quando 
todos decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas. 

Cláusula Décima Quinta - Do Foro 
Fica eleito o foro da cidade de Belo Horizonte/MG, com expressa renúncia a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas da 
interpretação e execução do presente contrato. 

E por estarem justos e contratados, os signatários firmam o presente acordo. 

Belo Horizonte, 15 de abril de 2020. 

Leandro de Freitas Lino Giuliano Geraldo de Araujo 
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Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2020 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Documento Principal 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

20/203.800-9 MGP2000297323 17/04/2020 

Identificação do(s) Assinantes) 
CPF Nome 

728.738.686-00 GIULIANO GERALDO DE ARAUJO 

851.746.886-49 LEANDRO DE FREITAS LINO 
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado de Minas Gerais 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO -REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
ME, de NIRE 3120868641-5 e protocolado sob o número 20/203.800-9 em 17/04/2020, encontra-se 
registrado na Junta Comercial sob o número 7806546, em 17/04/2020. O ato foi deferido eletrõnicamente 
pelo examinador Juliana Marcia Lacerda Gomes Cruz. 
Certifca o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser 
acessado o sitio eletrõnico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https:// 
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 
Capa de Processo 

CPF Nome 

ssìna~te(s~~ ° ,`; 

851.746.886-49 LEANDRO DE FREITAS LINO 

Documento Principal 

',_~ _ -   ' ":AsstnartteEsJ _. ~ 
CPF Nome 

851.746.886-49 LEANDRO DE FREITAS LINO 
728.738.686-00 GIULIANO GERALDO DE ARAUJO 

Belo Horizonte. sexta-feira, 17 de abril de 2020 

Documento assinado eletrõnicamente por Juliana Marcia Lacerda Gomes Cruz, Servidora) 
Público(a), em 17/04/2020, ás 13:48 conforme horário oficial de Brasília. 

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da iucemq 
informando o número do protocolo 20/203.800-9. 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por 

Identificação do(s) Assinantes) 
CPF Nane 

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM 

Belo Horizonte. sexta-feira, 17 de abril de 2020 

Junta Comercial do Estatlo tla Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 7806546 em 17/04/2020 da Empresa DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, Nire 31208686415 e 

~- protocolo 202038009 - 17/04/2020. Autenticação: CF313940F7BF855FBFE7COFAF22A6936AAF7860. Marinely tle Paula Bomfim - Secretária-
Geral. Para valitlar este documento. acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 20/203.800-9 e o código de segurança hyX4 
Esta cópia foi autenticatla tligitalmente e assinatla em 17/04/2020 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. <~. „~_ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 
ESTADO DA BAHIA 

C N PJ: 13.654.421 /0001-88 
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Angical - Bahia, 04 de agosto de 2020. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CPL 

Cumpridas as formalidades legais, na qualidade de Presidente da 

CPL, designado pela Portaria n°. 1.247/2020, determino a remessa 

do Processo Administrativo de N° 097/2020, Dispensa de Licitação 

N° 072/2020, ao Excelentíssimo Senhor Gilson Bezerra de Souza, 

Prefeito Municipal de Angical para apreciação no sentido de 

entendendo possível, ratificar a legalidade do Processo. 

r 
i son Nascimento da Paixão 

Presidente da CPL 

Portaria N° 1.247/2020 

GvIJ(~•i 

Rua Abdon Passos, n~ O l — Centro —Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 
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Angical -Bahia, 04 de agosto de 2020. 

RATIFICAGÃO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAGÃO 

O Prefeito Municipal de Angical Ratifica o Termo de Dispensa de Licitação n°. 

072/2020, com a empresa DIAGNÓSTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, 

com sede na Rua Santa Quitéria, N° 400 —Carlos Prates —Belo Horizonte —Minas 

Gerais, inscrita no CNPJ sob o N° 11.462.456/0001-90, que tem como objeto a 

Aquisição de kits de diagnóstico rápido do COVID-19 para enfrentamento da 

emergência de saúde pública, em caráter emergencial, nos termos do o art. 4°, da Lei 

n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para atender as necessidades do Fundo 

Municipal de Saúde deste Município de Angical, estado da Bahia. 

O valor global do presente instrumento é de R$ 11.000,00 (Onze mil reais), em moeda 

corrente do País, após o Fornecimento total do objeto elencado nos autos do Processo, 

aplicando sobre os mesmos os impostos devidos conforme determina a Legislação 

Tributária em vigor. 

Gils• ~~ =e erra de jSóuza 
Prefeit. DGlunicipal de Angical 

Rua Abdon Passos, n° 0 ] —Centro —Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 
ESTADO DA BAHIA 
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raaaAinsuno encao vo.c 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 097/2020 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 072/2020 

PUBLICIDADE DE CELEBRAÇÃO DE DISPENSA 

Cientificamos a quem possa interessar que este Município celebrou Dispensa de Licitação 

com a empresa DIAGNÓSTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, com sede na Rua 

Santa Quitéria, N° 400 —Carlos Prates —Belo Horizonte —Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o 

N° 11.462.456/0001-90, ratificada neste processo de Dispensa de Licitação, respectivamente, 

com o intuito de atender as necessidades deste Município de Angical, estado da Bahia. 

O Extrato da Dispensa será disponibilizado no Diário Oficial do Município e no Portal da 

Transparência Pública no endereço eletrônico 

http://www.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/angical/.

.-, 

c~~~-~`~ ~ ~ ~ 

Angical —Bahia, 04 de agosto de 2020. 

Lúcio Baleeiro de Souza 
Secretário Municipal de Administração 

Rua Abdon Passos, n601 —Centro —Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 
ESTADO DA BAHIA 

C N PJ: 13.654.421 /0001-88 ÁNGÏ~ÁL 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÂO NA LEI 13.979/2020 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL/BA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 097/2020 
DISPENSA DE LICITAÇÂO N°: 072/2020 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL -BAHIA 
CONTRATADA: DIAGNÓSTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME 
CNPJ: 11.462.456/0001-90 
FUNDAMENTAÇÂO LEGAL: Processo Administrativo N° 097/2020, Dispensa de 
Licitaçào N° 072/2020. Lei Federal N° 13.979/2020. 
OBJETO: Aquisição de kits de diagnóstico rápido do COVID-19 para enfrentamento 
da emergência de saúde pública, em caráter emergencial, nos termos do o art. 4°, da Lei 
n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para atender as necessidades do Fundo Municipal 
de Saúde deste Município de Angical, estado da Bahia. 
QUANTIDADE: OS (Oito) KITs. A Cada O1 Kit tem se 25 unidades de Testes 
Rápidos 
VALOR UNITÁRIO DO KIT: R$: 1.375,00 (Hum mil trezentos e setenta e cinco 
reais). 
VALOR TOTAL: R$: 11.000,00 (Onze mil reais). 
DATA: Ratificada pelo Prefeito Municipal deste Município no dia 04/08/2020. 
Angical —Bahia, OS de agosto de 2020. 
Lúcio Baleeiro de Souza 
Secretário Municipal de Administração 

Rua Abdon Passos, nº 01 -Centro-Angical-BA -Fone Faz: (77) 3622-2468. 
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