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Angical -Bahia, 04 de setembro de 2020. 

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

Exm° Senhor Prefeito 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇdO DA DEMANDA 

Ao cumprimenta-lo, trago aqui o Documento de Formalização da Demanda, onde 
solicito autorização de V.S.' para a Aquisição direta por Dispensa de Licitação de Kit 
Extrator Automático de DNA/RNA, a fim de instrumentalizar aautomatização do 
diagnóstico da COVID-19 e ampliar a capacidade de testagem, visando atender as 
necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Angical, estado da 
Bahia. 

A Aquisição do Aparelho, tipo Kit Extrator Automático de DNA/RNA 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 decorrëncia 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. 

Essas aquisições são fundamentais, eis que extrator automático de RNA/DNA, por 
exemplo — é um sistema moderno de procedimento na realização de exames, que 
permite processar até 32 amostras simultâneas em cerca de 15-40 minutos, sem a 
necessidade de acompanhamento do usuário durante a execução, o que dará mais 
dinâmica (rapidez) e aumentará a produtividade e segurança ao trabalho. 

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, 

Gil r Santos de Matos 
Secret io Municipal de Saúde 

Rua Abdon Passos, nº Ol —Centro —Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL ~i~+~ 
ESTADO DA BAHIA ~4NGÏCdL CN PJ: 13.654.421 /0001-88 .PiBA•n':•!LO I'Ai/0 .p';0 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO: 

1.1. Aquisição direta por Dispensa de Licitação de Kit Extrator Automático de DNA/RNA, a fim 
de instrumentalizar aautomatização do diagnóstico da COVID-19 e ampliar a capacidade de 
testagem, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de 
Angical, estado da Bahia. 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1 Justifica — se, pois, a aquisição deste Equipamento descrito acima se faz importante, tendo 
em vista que o Município de Angical após adquirir o Aparelho fará uma Doação/Cessão do 
mesmo ao Laboratório da Universidade Federal do Oeste da Bahia, como forma de ajudar no 
combate ao Covid-19 na forma de agilizar a testagem, e receber o resultado em um período de 
tempo menor. 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

3.1. A contratação do objeto deste Termo de Referência está embasada na Lei Federal n° 
13.979/2020, alterada pela Lei N° 14.035/2020. 

4. ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS: 

Item Descrição do Equipamento UND. Qtde. 
Vlr.
Unit. 

Vlr. Total 

O1 

EQUIPAMENTO EXTRATO ' 
AUTOMÁTICO DE RNA E DN 
DE ATÉ 16 OU ATÉ 32 
POSIÇÕES 

Equipamento Extrator Automático 
com plataforma aberta paza diferentes 
kits de extração de DNA,RNA e 
proteínas disponíveis no mercado, 
compatível com a tecnologia. 
O equipamento deverá vir equipado 
com softwaze que irá orientar os 
usuários no momento em que fo 
carregaz o equipamento com os 
consumíveis e acessórios, evitando 
erros de carregamento e danos 
mecânicos. Possuir dispositivo d-
préchecagem automática para garanti 
que amostras, reagentes e consumíveis 
foram corretamente carregados. 
Equipamento deve oferecer a 
melhores condições possíveis paz. 
aumento significativo de produção 
laboratorial de biologia molecular de 
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forma à atender a alta demanda de 
diagnóstico de SARS-Cov2 paza 
atendimento da emergência de saúde 
pública sobre o Coronavírus. 

5. DO PRAZO E DA ENTREGA: 

5.1. O prazo para entrega do Equipamento será de até 15 (quinze) dias, 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. DA INSTALAÇÃO: 

6.1. O equipamento deve ter a tecnologia Plug and Play (ligar e usar), capaz de fazer auto 
reconhecimento dos dispositivos integrados e se configurar automaticamente, eliminando 
instalação e configuração manual, ou deve ser passível de instalação orientada remotamente por 
meio de instrumentos usuais de conectividade à intemet. A instalação por terceiros de forma 
presencial serão aceitas em caráter excepcional, esta característica deve constar como observação 
na proposta da empresa, bem como deve ser contabilizado o prazo de instalação na proposta 
considerando este fator. 

7. DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: 

7.1. A gazantia do equipamento deverá ser total e de prazo mínimo de doze (12) meses a partir 
do recebimento definitivo. 

7.2 - A empresa contratada prestazá manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de 
peças sem ônus para o Município, se necessário, durante o período de garantia, e indicará 
representante especializada e autorizada para a prestação de garantia, citando nome, endereço e 
responsável técnico; 

7.3 - A garantia do equipamento também cobrirá defeito (vícios redibitórios) no que diz respeito 
à falhas ou defeitos ocultos existente no objeto passível de o tornarem impróprio ao uso a que se 
destina ou lhe diminuir sensivelmente o valor, de tal modo que o ato negocia) não se realizaria se 
esses defeitos fossem conhecidos, neste caso o prazo para reclamar os vícios redibitórios inicia-
se no momento em que ficaz evidenciado o defeito, conforme Art. 26, §3°, do Código de Defesa 
do Consumidor; 

7.4 - O prazo de gazantia de funcionamento e de suporte técnico para o objeto será contado a 
partir de recebimento definitivo. Possíveis incongruências do prazo de garantia estipulado por 
este Termo de Referência com o oferecido pela empresa de acordo com a praxe do fabricante 

poderá ser ajustado sob análise da comissão técnica de recebimento, dede que não haja prejuízo 
para a Administração; 

7.5 - A empresa deverá fornecer certificados de garantia, preferencialmente em portuguës, por 

meio de documentos próprios, ou anotação impressa, ou carimbada na respectiva Nota Fiscal; 

7.6 - O prazo para substituição de itens danificados que estejam dentro do prazo de garantia 

deverá ser URGENTE no menor prazo, não superior à quinze (15) dias corridos, por tratar-se de 

demanda para atender a emergência de saúde pública de epidemia de COVID-19; 
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7.7 - A empresa vencedora deverá fornecer sem quaisquer ônus para a Administração manual de 
operação do equipamento, preferencialmente em português, contendo todas as instruções 
necessárias e suficientes para orientar o usuários dos equipamentos na operacionalidade e 
manutenção corretas do objeto, incluindo se possível materiais de treinamento para todos os 
itens, a ser realizado remotamente e agendado com a equipe do laboratório especializado; 

7.8 - O produto/equipamento ofertado deverá atender aos dispositivos da Lei n° 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes. 

8. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O EQUIPAMENTO: 

8.1. A assistência técnica dos equipamentos será sem ônus para O Município de Angical, durante 
o período de garantia. 

8.2 - A empresa vencedora prestará calibração do equipamento, manutenção preventiva e 
manutenção corretiva com fornecimento de peças, se necessário, durante o período de garantia. 

8.3 - A empresa deve oferecer canal de atendimento ou indicar oficialmente responsável da 
empresa, com nome e contato, para atendimento de assistência técnica e assessoria científica 
relacionada ao equipamento de forma permanente e em horário comercial (7h-18h), a fim de 
assessorar quaisquer necessidades relacionadas a assuntos pertinentes ao equipamento, reagentes 
ou insumos de operacionalização dos exames no equipamento. 

9. DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: 

9.1. As despesas decorrentes do objeto licitado correrão por conta da Dotação Orçamentária que 
será emitida após a solicitação, conforme parecer emitido pelo Setor de Contabilidade atestando 
a disponibilidade de Recursos para a Aquisição do Equipamento pretendido; 

10. DO PAGAMENTO: 

10.1. 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; 

11. DAS CONDICÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

11.1 -Provisoriamente: imediatamente depois de efetuada a entrega, no prazo de até OS (cinco) 
dias para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações. 
Lista de verificação de recebimento provisório: 1) Compatibilidade quantitativa e qualitativa do 
objeto recebido com a proposta apresentada na concorrência; 2) Coerência e regulazidade da 
Nota Fiscal. O recebimento provisório daz se-á através de recibo aposto na nota fiscal física 
quando da sua entrega; 

11.2 -Definitivamente: depois de concluída a vistoria e encerrado o prazo de observação, salvo 
caso devidamente justificado, comprovada a adequação do objeto nos termos previstos e 
consequente aceitação. Lista de verificação de recebimento definitivo: 1) Conferëncia 
Tecnológica do cumprimento de requisitos técnicos exigidos para o objeto do certame; 2) Teste 
de operação laboratorial paza aferição da efetividade de resultados; 3) Conferência de certidões, 
validade, registros, dentre outros. 

11.3 - Se, após o recebimento provisório, for constatado que o objeto foi entregue de forma 
incompleta ou em desacordo com as especificações, após a notificação do contratado, será 
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intenompido o prazo de recebimento definitivo e suspenso o prazo de pagamento até que seja 
sanada a situação; 

11.4 - A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o que for recusado por 
apresentaz-se contraditório à Ordem de Fornecimento e/ou distintos dos ofertados, ou que estiver 
em desacordo com o disposto neste instrumento. 

11.5 - As embalagens deverão ser adequadas para armazenagem de maneira que garanta a 
integridade dos itens; 

11.6 - O equipamento deverá ser entregues de acordo com as especificações técnicas e demais 
disposições não sendo permitido à Comissão receber os materiais fora das especificações pré-
definidas, salvo por motivo superveniente, devidamente justificado e aceito por esta Secretaria; 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

12.1 -Além daquelas exigidas em Lei a CONTRATADA deverá; 

12.2 -Cumprir fielmente as normas estabelecidas neste Termo de Referência, de forma que os 
equipamentos sejam entregues em perfeito estado e condições, executando-os sob sua inteira e 
exclusiva responsabilidade; 

12.3 -Fornecer os materiais rigorosamente de acordo com as especificações constantes no 
Termo de Referência e na sua proposta; 

12.4 -Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas no todo ou em parte, o objeto em 
que se encontrazem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, transporte, instalação 
ou de equipamentos empregados, mesmo após ter sido recebido definitivamente; 

12.5 - A Contratada deverá responsabilizaz-se pela garantia total dos equipamentos dentro do 
prazo de validade da mesma, contados a partir da data de entrega definitiva dos materiais; 

12.6 -Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas e todos os tributos incidentes, sem qualquer ônus à Administração Pública, 
devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em Lei; 

12.7 -Nos preços ofertados deverão estar incluso todos os impostos, taxas, fretes e demais custos 
provenientes da entrega do objeto; 

12.8 - 0 objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão 
preferencialmente em português; 

12.9 -Responsabilizar-se por todos os transportes dos produtos em caso de necessidade de 
repazaz, corrigir, remover, reconstituir ou substituir; 

12.10 - O Registro do produto ou sua isenção junto à ANVISA deverá ser enviado juntamente ao 
equipamento; 

12.11- A Contratada deverá cumprir com os prazos consignados neste Termo de Referëncia e sua 
respectiva proposta comercial. 

13. DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE: 

13.1 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, repazado ou corrigido; 

13.2 -Rejeitar no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas; 
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133 - Devolver o material caso não esteja dentro das especificações constantes do presente 
Termo de Referência, ficando a contratada sujeita às sanções; 

13.4 -Receber as Notas Fiscais (faturadas) em conformidade com inciso I, b, do art. 73 da Lei n° 
8.666/93 e suas alterações, atestá-la e efetuar o pagamento à Contratada no prazo e forma 
estabelecidos no Termo de Referência; 

13.5 - Aplicar à Contratada as penalidades previstas, quando for o caso; 

13.6 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados; 

13.7 -Aceitar ou recusar os motivos alegados pela CONTRATADA para configurar caso 
fortuito ou força maior, dando, por escrito, razões de sua eventual aceitação ou recusa, no prazo 
máximo de OS (cinco) dias consecutivos, contados do recebimento dos documentos de 
comprovação. 

13.8 -Fornecer em tempo hábil, todas as informações necessárias à Contratada para o fiel 
cumprimento das obrigações decorrentes do fornecimento dos insumos do presente Termo de 
Referência. 

13.9 - As obrigações da Contratada são as resultantes da aplicação da Lei n°. 8.666/93, demais 
normas pertinentes, bem como, às previstas neste Termo de Referência. 

14. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS DA EMPRESA: 

14.1 -DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO JURÍDICA; 

14.2 -Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações; Havendo consolidação do 
contrato social, apenas a última alteração devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de 
eleição da última administração; 

143 - No caso de sociedade civil, ato constitutivo e respectivas alterações, devidamente 
registrados, acompanhados de prova de investidura da Diretoria em exercício; 

14.4 -Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

14.5 -Decreto de Autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País; 

14.6 -DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL; 

14.7 -Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas jurídicas (CNPJ); 

14.8 -Certidão de Regularidade com a Dívida Ativa da União/Receita Federal;. 

14.9 -Certidão Negativa de Tributos Estaduais; 

14.10 -Certidão Negativa de Tributos Municipais; 

14.11- Certidão de Regularidade /FGTS (Lei 8.036/90); 

14.12 -Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei 12.440) 

15. ESTIMATIVA DE CUSTOS: 
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15.1 O custo total estimado para o fornecimento do objeto deste Termo de Referência será 
definido de acordo estimativas de preços realizadas no mercado regional com potenciais 
fornecedores, que virão em anexo neste processo as cotações de preços realizadas por este 
Município. 

16. CONCLUSÃO: 

16.1 Essa Aquisição 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 enfrentaz a Pandemia da COVID 
— 19 no Município de Angical, estado da Bahia. 

Angical -Bahia, 08 de setembro de 2020. 

Gil ~ r Santos de Matos 
Secretário Municipal de Saúde 
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JUSTIFICATIVA
DO 

PRE O 
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PROSCIENCE 

PROSCIENCE Rua Santa Monica, 820, bloco B - Pq. Industrial San José -CEP: 06715-865 -COTIA - SP BRASIL 
Fone/Fax (11)3197-2867 -CNP): 12.426.367/0001-40 - IE: 278.076.354.119 

prndwo, para La.. oratJnas E-mail: vendas@proscience.com.br 

Proposta n°:000065 

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL 
Endereço:R DURVALMERINDO BANDEIRA COITE 01 
Bairro: Cidade: ANGICAL 

Contato: 
Telefone: () - 

Depto: 

CN P7: 09.306.394/0001-86 
IE: 
UF: 8A 

Fax: 
E-Mail: 

CEP: 47960-000 

Item Código

O1 MVXA- 
P016 K 

Quant Descrição Unitário Total 

3 KIT PARA EXTRCAO DE DNA E RNA DE VIRUS -EXTRACTA 16 E R$ 2.366,00 R$ 7.098,00 
EXTRACTA 32 

Valor da Proposta: R$ 7.098,00 

Condições Gerais: 

Forma de Pagamento: 21DDL Prazo de Entrega: 15 dias a pós a efetivação do Pedido. 

Prazo de Garantia: 12 MESES Validade da proposta: 10/10/20 

ICMS: 0 IPI: 0 

Frete: Concedido (Cortesia) 

Observaçbes: 

Folha n°: 1 



DECLARAÇÃO 

A Loccus do Brasil Ltda, inscrita no CNPJ com nº 05.094.781/0001-08, sediada na Rua 
Santa Mônica, 820 —Cotia, SP, CEP: 06715-865, declara que a empresa Proscience Comércio, 
Importação e Exportação Ltda (CNPJ: 12.426.369/0001-40), pertencente ao mesmo grupo, é sua 
representante comercial exclusiva e está autorizada a comercializar seus produtos, acessórios 
por venda direta ou licitação, praticando a política de preços conforme tabela fixa estabelecida 
pela Loccus. Ademais, a empresa Proscience também é autorizada a prestar serviços de 
assistência técnica para os produtos da marca Loccus. 

A compra de qualquer produto, acessório do portfólio ou serviço de assistência técnica 
pode ser feita diretamente com a Loccus (fabricante) ou com sua representante comercial sem 
que haja ônus extras ou diferenças de preços ao cliente. 

Cotia, 16 de abril de 2020. 

05,Og4.718f0001-08~ 

COCCUS DO BFtASiI LTOA 

Rua Santa MOntca. 836 

CEP: 067 1 5-86 5 

pq. Industrial San José 
Cotie . gP 

COCCUS DO BRASIL LTDA 
CNPJ :05.094.718/0001-08 
I.E.: 278.082.521.117 

Viviane Martinelli Gonçalves 
Representante Legal 

RG: 34.268.451-6 - CPF: 364.540.668-94 

Rua Santa Mônica, 836 
Prq. Industrial San José 
Cotia —SP 106715-865 

+SS 115514-329015514-3645 
ww~.loccus.corn.br 

loccus 
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Angical -Bahia, 14 de setembro de 2020. 

PLANILHA COMPARATIVO DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇ~lO 

O1 
Aquisição direta por Dispensa de Licitação de Kit Extrator 
Automático de DNA/RNA, a fim de instrumentalizar a 
automatização do diagnóstico da COVID-19 e ampliar a 
capacidade de testagem, visando atender as necessidades do 
F~.indo 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. Após diversas tentativas de estimar o preço do Objeto em questão, onde 

após a elaboração do Termo de Referência para a Aquisição, o setor 

responsável pela pesquisa de preços obteve retorno com apenas uma empresa, 

situada no estado de São Paulo. A empresa forneceu um orçamento detalhado 

dos Equipamentos que o Município deseja adquirir. No ato do orçamento, a 

mesma mandou uma declaração de carta de exclusividade, informando que 

somente ela é representante comercial exclusiva da Fabricante do Equipamento 

no Mercado. Mesmo mediante a apresentação do Orçamento com a carta de 

exclusividade, o setor designado do Município continuou em busca de novos 

orçamentos, para equalizar o preço, sempre buscando a proposta mais 

vantajosa para o Município, porém não obteve êxitos. Como a empresa 

PROSCIENCE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA apresentou o 

orçamento, e a carta de exclusividade expedida pela empresa Fabricante, e é de 

necessidade em caráter de urgência a aquisição do Kit Extrator Automático de 

DNA/RNA, a fim de instrumentalizar aautomatização do diagnóstico da COVID-

19 eampliar acapacidade de testagem, informamos que procederemos o 

Processo de aquisição, visando atender o Município de Angical, estado da 

Bahia. 

Rua Abdon Passos, nº OI —Centro —Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 
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Item Descrição do Equipameato UND. Qtde. 
U it 

Vlr. Total 

O1 

EQUIPAMENTO EXTRATOR 
AUTOMÁTICO DE RNA E DNA DE 
ATÉ 16 OU ATÉ 32 POSIÇÕES 

Equipamento Extrator Automático 
com plataforma aberta para 
diferentes kits de extração de 
DNA,RNA e proteínas disponíveis no 
mercado, compatível com a 
tecnologia. 
O equipamento deverá vir equipado 
com software que irá orientar os 
usuários no momento em que for 
carregar o equipamento com os 
consumíveis e acessórios, evitando 
erros de carregamento e danos 
mecãnicos. Possuir dispositivo de 
préchecagem automática para 
garantir que amostras, reagentes e 
consumíveis foram corretamente 
carregados. Equipamento deve 
oferecer as melhores condições 
possíveis para aumento significativo 
de produção laboratorial de biologia 
molecular de forma à atender a alta 
demanda de diagnóstico de SARS-
Cov2 para atendimento da 
emergéncia de saúde pública sobre o 
Coronavírus. 

UND. 03 2.366,00 7.098,00 

PROPOSTA DA EMPRESA 

PROSCIENCE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇAO LTDA 

R$: 7.098,00 

APURAÇAO E ANÁLISE 

Menor Valor Apurado: 

/~ 
tr 

Gil ..~ r Saatos de Matos 

R$: 7.098,00 

Secretário Municipal de Saúde 

Rua Abdon Passos, nº O I -Centro - Angical-BA -Fone Fax: (77) 3622-2468. 
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Angical -Bahia, 15 de setembro de 2020. 

DESPACHO AO SETOR DE CONTABILIDADE 

Aquisição direta por Dispensa de Licitação de Kit Extrator Automático de 

DNA/RNA, a fim de instrumentalizar aautomatização do diagnóstico da COVID-19 

e ampliar a capacidade de testagem, visando 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$ 7.098,00 (Sete mil e Noventa e oito reais). Diante disso 

determino a esse setor, que certifique sobre a existência de recursos orçamentários e 

de recursos financeiros, em cumprimento às determinações da legislação vigente, para 

ocorrer às despesas com aquisição do Kit Extrator Automático de DNA/RNA. 

Gilsofi Bezerra de..âoU"za 
Prefeito Munìcipal de Angical 

Rua Abdon Passos, nº Ol —Centro —Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 
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Angical -Bahia, 16 de setembro 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 direta por Dispensa 

de Licitação de Kit Extrator Automático de DNA/RNA, a fim de instrumentalizar a 

automatização do diagnóstico da COVID-19 e ampliar a capacidade de testagem, visando 

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

Bahia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

Informamos a existência de saldo orçamentário para assegurar as despesas decon•entes na 

seguinte dotação: 

ORGÃO: 02.05.001 FONTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE —FMS 
PROD/ATIV: 2.056 
PROD/ATIV :2.066 
ELEMENTO: 4.4.9.0.52.00 

02 
14 

Gestão das Ações do Serviços de Saúde - (15% -Saúde) 
Gestão das Ações dos Serviços de Saúde —Vinculados 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 

Para o fim de previsão orçamentária, 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, 

os Anjos 
BA 022541 O-5 

Rua Abdon Passos, nº O1 —Centro —Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 
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Angical -Bahia, 17 de setembro de 2020. 

ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

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

existëncia de dotação orçamentária e a certidão de recursos financeiros pela 

assessoria contábil, determino: 

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

e observância da Lei, dar início ao Processo Administrativo de N° 115/2020, Dispensa 

de Licitação N° 088/2020 para a Aquisição direta por Dispensa de Licitação de Kit 

Extrator Automático de DNA/RNA, a fim de instrumentalizar aautomatização do 

diagnóstico da COVID-19 e ampliar a capacidade de testagem, visando atender as 

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

Bahia, com menor cotação prévia no valor total de R$ 7.098,00 (Sete mil e Noventa e 

oito reais) para a proposta de menor preço e que melhor atenda aos interesses deste 

Município. 

Gilso~rr'Bezerr~fa 
Prefeifo Mumclpal de Angical 

Rua Abdon Passos, nº O I —Centro —Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 
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DESIGNAÇÃO
DA 
CPL 

Rua Abdon Passos, nº O I —Centro — Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 
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PORTARIA GAB N" 1.247, DE 10 DE JANEIRO DE 2020 

"hrstitui Cnmissirrr Permanente Je Licitaçâo 
(CPL) edd outras'providencius." 

O P1EFEITO MUNICIPAL DE ANGICAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de sua utribuiçào 

prevista na Leì Orgünica Municipal, e, tendo em vista o dìsposkr da Lei Federal n" 8.666/93, 

REsoI.vE: 

A rt. 1"Institui Comissào Permanente de Licitaçào (CPL) Jo Alunìcipio dc Angical. 

A rt. 2" A Comissào Permanente de Licitaçào terá os seguintes composiçào: 

I —Ogenilson Nascimento da Paixào —presidente; 

l l — Gelseny Maria dos Santos Pinto —membro; 

III — Dianary Santos Ferreira — membro. 

Art. 3" Os membros para na falta do tihdar substituir serào assim compostos: 

I —Patrício de Almeida de Souza— suplente; 

II — Josianc Ribeiro Alves —suplente. 

Art. 4" Esta portaria entrará em vigor ne data de sua publicaçào, revogadas as disposiçúes em 

contrário. 

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. REGISTRE-S E. 

Gabinete do Prefeito, Angical, em 10 de Janeiro de ?020. 

GILSON BEZERRA DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL 

Praça Durvalmerindo Bandeira Coité. 01 - Centro -Angical - Bahla -CEP.: 47.960-000 
Fone (77)3622.2436 / 3622.2468 
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Angical -Bahia, 18 de setembro de 2020. 

DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Cumpridas as formalidades legais, na qualidade de Presidente da Comissão 

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

remessa do Processo Administrativo de N° 115/2020 e Dispensa de Licitação N° 

088/2020, ã Assessoria Jurídica para apreciação e emissão de parecer jurídico, para, 

caso de acordo, encaminhar para a contratação. 

Cumpra-se. Junte-se. 

Wilson Nasciinentõ da 
Presidente da CPL 

Portaria N° 1.247/2020 

Rua Abdon Passos, nº O1 —Centra —Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 
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PARECER JURÍDICO EM 21/09/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 115/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 088/2020 

Assunto: Contratação direta, por dispensa de licitação, de empresa paza fornecimento de Kit 
Extrator Automático de DNA/RNA, a fim de instrumentalizaz aautomatização do diagnóstico da 
COVID-19 e ampliar a capacidade de testagem, visando 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 
LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 4° DA LEI N° 
13.979, DE 2020. 
I -Contratação direta, mediante dispensa de licitação, de 
empresa para fomecimento de Kit Extrator Automático de 
DNA/RNA, a fim de instrumentalizar aautomatização do 
diagnóstico da COVID-l9 e ampliar a capacidade de 
testagem, visando atender as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde deste Município de Angical, estado da 
Bahia. 
II -Admissibilidade. Hipótese de licitação dispensável 
prevista no art. 4° da Lei n° 13.979, 2020. 
Ill - 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 Referëncia 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 Kit Extrator Automático de DNA/RNA, a fim de instrumentalizar a 
automatização do diagnóstico da COVID-19 e ampliar a capacidade de testagem, visando 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) Justificativa dos Preços 

d) Mapa Comparativo de Preços 

e) Disponibilidade Orçamentária 

Rua Abdon Passos, nº O l —Centro —Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 
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f) Abertura de Processo Administrativo 

3. É o relatório. 

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—FUNDAMENTACÃO

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 l l 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 vital 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 caput 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 
disponibilizadas em até OS (cinco) dias úteis, conforme a Lei Federal N° 14.035/2020 
contado da realização do Ato da dispensa de licitação para combate ao coronavírus em 
sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internes), 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 aquisiçào. 

§ 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 fomecedora do bem ou serviço a ser adquirido. 

Rua Abdon Passos, nº O I —Centro — Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 
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8. Trata-se de hipótese de contratação direta temporária e destinada a uma política de saúde 
pública específica, o enfrentamento da emergência 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 uma 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 
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 decorrência 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 - ocorrëncia de situação de emergëncia; 

II -necessidade de pronto atendimento da situação de emergëncia; 

I❑ - existëncia 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. 

1 ]. 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) 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? 

d) 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: 

13. 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. 

Rua Abdon Passos, nº O1 —Centro — Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 
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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 
licitação destinadas ao enfrentamento do coronavírus apenas naquilo que não conflite, 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 pelo § 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 III e seguintes do art. 24, as 
situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento 
previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 
(três) dias, ã 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 instruido, no que couber, com os seguintes elementos: 

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

II -razão da escolha do fornecedor ou executante; 

Ill -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) 
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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. 

19. Quanto à publicação do ato de reconhecimento da dispensa, ressaltamos que a Lei n° 
13.979, de 2020, alterada pela Lei N° 14.035/2020, impõe um prazo máximo de OS días useis contado da 
realização do Ato 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 201 1) e mais: a) o nome do contratado; b) o número de sua inscrição junto 
à Receita 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), e ainda os elementos a seguir que 
entrou em vigor a partir da Lei N° 14.035/2020; 

20. I — o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato; 

21. 
prestação; 

Il — a discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado e o local de entrega ou de 

22. III — o valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos e o saldo disponível ou 
bloqueado, caso exista; 

23. IV — as informações sobre eventuais aditivos contratuais; 

24. V — a quantidade entregue em cada unidade da Federação durante a execução do contrato, nas 
contratações de bens e serviços; 

25. Em relação àjustificativa do preço, ressaltamos que ela não se confunde com a estimativa 
de preço prevista, que, em regra, deve constar no Termo de Referëncia simplificado, conforme exigência 
do art. 4°-E, § 1°, inciso VI, 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. 

26. Ainda sobre a justificativa do preço, importante mencionar que o § 3° do art. 4°-E da Lei 
n° 13.979, de 2020, desvincula o preço estimado do preço contratado, autorizando expressamente a 
Administração a contratar valores superiores ao estimado em decorrëncia das oscilações de mercado, tudo 
mediante justificativa nos autos. 

27. 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; f) E abertura de 
Processo Administrativo de Dispensa de Licitação. 

28. Quanto ao Termo de Referëncia básico simplificado, cabe avaliar se ele preenche os 
elementos determinados pelo § I ° 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 
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Requisitos da contratação CONSTA 
Critérios de pagamento CONSTA 
Estimativa dos preços CONSTA 
Adequação orçamentária CONSTA 

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

30. Como já dito, consta ao processo a Declaração de Disponibilidade Orçamentária para a 
Aquisição do Equipamento de necessidade do Fundo Municipal de Saúde. 

31. 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, alterada pela Lei N° 14.035/2020. 

III —CONCLUSÃO 

32. 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 
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, 21 de setembro de 2020. 

4~ ~ 

Síhor Jurídico 
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Angical - Bahia, 22 de setembro de 2020. 

DESPAC$O 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 N° 115/2020, Dispensa de Licitação N° 

088/2020, ao Excelentíssimo Senhor Gilson Bezerra de Souza, 

Prefeito Municipal de Angical para apreciação no sentido de 

entendendo possível, autorizar o Processo de Dispensa de 

Licitação. 

%iw(,~7/I ~ ~ ~T~~-~~ G 
Oc~~ilson Nascimento da Paixão li 

Presidente da CPL 
~/ ~ Portaria N° 1.247/2020 
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Angical -Bahia, 23 de setembro de 2020. 

AUTORIZACÃO DE DISPENSA DE LICITACÃO 

Com fulcro no disposto no art. 4°, da Lei Federal n. ° 13.979/2020, alterada pela Lei 

Federal N° 14.035/2020, e 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 ao 

enfrentamento do COVID-19, no âmbito do Fundo Municipal de Saúde deste Município 

de Angical, estado da Bahia. 

Gilson Bezerra âenTza 
Prefeito MuYiicipal de Angical 
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PROSCIENCE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 

- CNPJ:12.426.369/0001-40 

- -- NIRE:3523003327-9 

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Contrato Social, os abaixo assinados, 

Senhores: 

1) PAULO PINTO DE ARAÚJO NETO, brasileiro, maior, empresário, solteiro, portador da 

Cédula de Identidade RG N°. 24.741.225 SSP/SP e do CPF N°. 163.193.688-37, 

residente e domiciliado na Avenida do Anastácio, Nº. 2409 -Apto. 14 -Bloco 3 -CEP: 

05119-000 -Bairro: Parque Anhanguera, São Paulo/SP; 

2) EDUARDO LUIS DE ARAÚJO, brasileiro, maior, comerciante, solteiro, portador da 

Cédula de Identidade RG Nº. 27.277.061-9 SSP/SP e do CPF N°. 185.480.288-74, 

residente e domiciliado na Av. Anastácio, Nº 2409 —Apto. 14 —Bloco 03 —CEP 

05119-000 —Bairro: Parque Anhanguera, São Paulo/SP; 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira neste Estado de São 
Paulo, no Município de Cotia, sob a denominação de PROSCIENCE COMÉRCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, com sede na Rua Santa Mônica, Nº. 836 -Bloco II, Sítio 
Capuava, Moinho Velho -CEP: 06715-865 -Bairro Parque Industrial San José, devidamente 
inscrita e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 35.23003327-9 em 
12 de agosto de 2.010 e a última alteração sob o nº 104.919/17-6 em sessão de 
17/03/2017, Resolvem, em comum acordo alterar o seu Contrato Social e o fazem da 
seguinte forma: 

a) Alterar o endereço de sua sede social que passará alocalizar-se a Rua Santa Mônica, nº. 
820 - 81oco II, Sític Capuava, Moinho \relho -CEP: 06715-865 -Bairro: Parque Industrial 
San José, Cotia/SP; 

b) Resolvem alterar o objeto social que passará a ser 

• Comércio atacadista e a exportação de artigos e reagentes de diagnósticos de 
laboratório (CNAE 4684-2/99); 
• Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto, 
médico hospitalar, laboratórios, suas partes e peças (CNAE 4664-8/00); 
• Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de montagem de 
máquinas, aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos laboratoriais (CNAE 3312-1/03); 
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c) O sócio EDUARDO LUIS DE ARAU1O, resolve alterar o seu endereço residencial para a 

Rua General Feri~a~úo vasconcellos Cavalcanti de Albuquerque, nº 120 —apto. 19, CEP: 

06711-020 — Bai; ro: ;d. Barbacena, Cotia/SP. 

d) Em virtude destas alterações, os sócios resolvem de comum acordo, consolidar o 

Contrato Social, passando a vigorar com a seguinte redação: 

REDAÇÃO CONSOLIDADA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇAO DE CONTRATO 

SOCIAL DA FIRMA: 

PROSCIENCE COMÉRCIO, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA. 

CN PJ : 12.426.369/0001-40 

NIRE: 3523003327-9 

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Contrato Social, os abaixo assinados, 

Senhores: 

1) PAULO PINTO DE ARAUJO NETO, brasileiro, maior, empresário, solteiro, portador da 

Cédula de Identidade RG N°. 24.741.225 SSP/SP e do CPF N°. 163.193.688-37, 

residente e domiciliado na Avenida do Anastácio, Nº. 2409 -Apto. 14 -Bloco 3 -CEP: 

05119-000 -Bairro: Parque Anhanguera, São Paulo/SP; 

2) EDUARDO LUIS DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador da 

Cédula de Identidade RG Nº. 27.277.061-9 SSP/SP e do CPF N°. 185.480.288-74, 

residente e domiciliado na Rua General Fernando Vasconcellos Cavalcanti de 

Albuquerque, nº 120 -apto 19, CEP: 06711-020 — Bairro: Jd. Barbacena, Cotia/SP; 

Tem, entre si, justos e contratados a alteração de uma sociedade empresária, sob a forma 
de uma sociedade limitada, que se regerá pelas seguintes Cláusulas: 

I - DENOMINAÇAO E SEDE 

A Sociedade empresária limitada, gira sob a denominação de PROSCIENCE COMÉRCIO, 
IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA., e tem sua sede no Município de Cotia —Estado de São 
Paulo, na Rua Santa Mônica Nº. 820 -Bloco II, Sítio Capuava, Moinho Velho -CEP: 06715-
865 - Bairro: Parque Industrial San José, podendo abrir filiais, sucursais, agëncias ou 
escritórios no País ou Exterior. 
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A Sociedade tem por objetivo social: 

• Comércio ata~adi~ta e a exportação de artigos e reagentes de diagnósticos de 

laboratório (CNSF_A6R4-2/99); 

• Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto, 

médico hospitalar, laboratórios, suas partes e peças (CNAE 4664-8/00); 

• Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de montagem de 

máquinas, aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos laboratoriais (CNAE 3312-1/03); 

• Locação de máquinas e equipamentos e outros bens móveis para laboratórios 

(CNAE 7739-0/02j. 

III -DURAÇÃO 

A duração da Sociedade será por tempo indeterminado. 

IV - REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

A Sociedade limitada será representada e administrada, ativa e passivamente, em juízo ou 

fora dele, com plenos e gerais poderes pelo sócio EDUARDO LUIS DE ARAUJO, isoladamente, 

podendo nomear procuradores para representá-lo. 

Parágrafo Único: Na ausência ou impedimento de um dos sócios administradores, todas as 

funções inerentes ao seu cargo, serão acumuladas pelo outro, que em caso algum a 
interferência de terceiros será aceita, salvo autorização reciprocamente consentida da 
parte. 

V -CAPITAL SOCIAL 

0 Capital Social totalmente integralizado e subscrito neste ato em Moeda Corrente Nacional 
é de R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), divididos em 300.000 (TREZENTAS MIL) quotas 
no valor nominal de R$ 1,00 (UM REAL) cada uma, distribuídas entre os sócios, a saber: 

Nome dos sócios Nº de quotas Valor (R$) 

PAULO PINTO DE ARAU1O NETO 270.000 270.000,00 90% 

EDUARDO LUIS DE ARAUJO 30.000 30.000,00 10% 

Total 300.000 300.000,00 100% 

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme artigo 
1052 do Código Civil. 
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A título dé honorários, todbs os sócios terão direito a uma retirada mensal, em 
conformidade com a legislação do Imposto de Renda, fixada em reunião conjunta dos 
sócios. 

VII - CESSÃO E TRANSFERENCIA 

A transferência de quotas quer entre os sócios, quer entre terceiros dependerá da anuência 
dos outros sócios, tendo o sócio, preferência na aquisição das quotas. 

VIII -LUCROS SOCIAIS 

0 Exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Serão levantados Balanços 
Gerais, correspondentes aos exercícios sociais, devendo o Lucro verificado, após as 

deduções legais, ser distribuídos entre os sócios na proporção de suas quotas ou deixados 

em lucros suspenso, na sociedade conforme deliberarem os sócios em conjunto. 

IX - DISSOLUÇÃO OU LIQUIDAÇÃO 

A Sociedade terá tempo indeterminado, não se dissolvendo pela morte de um dos sócios, 
ficando assegurado aos herdeiros legais a permanëncia na Sociedade, na proporção dos 
respectivos quinhões hereditários, havendo concordância dos demais sócios. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese de morte de um dos sócios, não concordando o sócio 
com a permanëncia dos respectivos herdeiros, estes receberão quotas sociais conforme o 
quinhão hereditário de cada um, calculando-se o valor das quotas pelo Patrimônio Líquido 
apurado, conforme o último Balanço assinado pelo "DE CUJOS", ficando entendido que o 
pagamento do valor das quotas, neste caso, será feito em 20 (Vinte) prestações mensais, 
acrescidas de juros de 12%(doze por cento) ao ano. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Qualquer sócio pode afastar-se da sociedade sem que esta se 
dissolva, dando ciência ao outro por escrito, com uma antecedência de 90 (noventa) dias, 
recebendo o valor de suas quotas, pela forma e condições previstas no parágrafo anterior 
no que couber. O sócio remanescente terá o prazo de 30(trinta) dias para manifestar o que 
fará, também por escrito. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A Sociedade poderá dissolver - se por mútuo acordo entre os sócios 
respondendo, cada um, até o limite do Capital Social e se houver Património Líquido, cada 
sócio, receberá o valor correspondente as suas quotas em relação ao Patrimônio Apurada. 

X -DESIMPEDIMENTO DOS SÓCIOS 

Todos os sócios declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem 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, oacesso 
a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a 
propriedade. 
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Quando 17ui1ve~ modificayãb dõ wnitato Social, fusão da sociedade, incorporação de outra, 
ou dela por outra, terá o sócio que dissentiu o direito de retirar-se da sociedade nos trinta 
dias subseqüente à reur.i~o, aplicando-se no sil@ncio do contrato social antes vigente, o 
disposto no art.1.03? do código Civil. 

E, por assim estarem justos e contratados, nomeiam o Foro da Comarca do Município de 
Cotia do Estado de São Paulo, para dirimirem quaisquer dúvidas sobre o contrato que 
assinam em 03 (Três) vias de igual teor e forma. 
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Cotia, 14 de janeiro de 2020. 
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PAULO PINTO DE ARA O NETO 

UARDO LUIS DE ARAUJO 
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Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Departamento dé Féçis~ro Empresàna• é Integração — DF 
Secretaria de Desewol~•imerto Eçonomico 
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u, EDUARDO LUIS DE ARAUJO, portador da Cédula de Identidade n° 27.277.061-9, inscrito no Cadastro de 
essoas Físicas - CPF sob nº 185.480.288-74, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa 
ROSCIENCE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, DECLARO estar ciente que o 
STABELECIMENTO situado no(a) Rua Santa Mônica, 820, BLOCO II, Parque Industrial San José, SP, Cotia, 
EP 06715-865, para exercer suas atividades regularmente, DEVERÁ OBTER parecer municipal sobre a 
abilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso 
ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, 
o Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO, 
brido pelo sistema Via Rápida Empresa -Módulo de Licenciamento Estadual. 

eclaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de 
tividades, ou qualquer outra das condições determinantes á expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, 
aplica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo. 

or fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por 
:presentante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro 
mpresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
;NPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva 
~rtificação digital. 

27.277.061-9 

PROSCIENCE CQIYIÉbtG`IO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
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22/10/2018 hops://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/80011510180955220977 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1886 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E 1581705 E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tal.: (83) 3244-5404 / Fex: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos. not. br 
E-mail: cartono@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇAO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇAO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Ofcial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer frmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude de Lei, elc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequãncia, foi autenticados de acordo com as Legislaçbes e normas vigentes°. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Dlgltal: ABC1T345-
X1XT) edessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confrmada e verifcada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paralba, endereço http:l/corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LOCCUS DO BRASIL LTDA EPP tinha 
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LOCCUS DO BRASIL 
LTDA EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇAO foi emitida em 7211012018 11:10:50 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevétlo Bastos, de 
acordo com o An. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 220012001, como também, o documento eletrónico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevãdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LOCCUS DO BRASIL LTDA EPP ou ao Cartório pelo endereço de 
e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httpsa/autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1095527 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 15110/2019 10:26:30 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 80011510180955220977-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N` 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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31 08/2020 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

,_ 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇAO 
12.426.36910001-00 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRI AO E DE SITUA AO Ç Ç 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
12IOBI2010 

NOME EMPRESARIAL 
PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PROSCIENCE 

PORTE 
DEMAIS 

CODIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
48.64-8-00 -Comérco atacadlsta de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 

C6DIG0 E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapéuticos e equipamentos de irradiaçáo 
46.45.1-01 -Comércio atacadista de Instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.84.2-99 •Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquimlcos não especificados anteriormente 
77.39-0-02 -Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 

C6DIG0 E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURDICA 
208-2 -Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R SANTA MONICA 

NUMERO 
820 

COMPLEMENTO 
BLOCO II 

CEP 

06.715-865 
BAIRRO/DISTRITO 
PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE 

MUNICIPIO 
COTIA 

UF 
SP 

ENDEREÇO ELETRONICO 
PROSCIENCE@PROSCIENCE.COM.BR 

TELEFONE 
(17) 3179-2867 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇAO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL 

12/0812010 

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL 

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL 

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

Emitida no dia 31/08/2020 às 14:11:58 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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19/06/2020 

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

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 
C N PJ : 12.426.369/0 001-40 

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 08:23:33 do dia 19106/2020 chora e data de Brasília>. 
Válida até 16/12/2020. 
Código de controle da certidão: O68E.6A58.79BF.5582 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo 

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CPF: 124.263.690-00 

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo 
de apurar débitos de responsabilidade da pessoa física acima identificada, é certificado 
que não constam débitos declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida 
Ativa de responsabilidade do interessado. Tratando-se de CERTIDAO emitida para 
pessoa física, não é pesquisado na base de dados se existe débito para pessoa jurídica 
da qual o interessado é sócio. 

Certidão n° 

Data e hora da emissão 

Validade 

20040100898-10 

20/04/2020 14:43:11 

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
ovww. pfe.faze n d a. s p. g ov. b r 
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PREFEITURA DE COTIA 
S E C R E T A R I A D A F A Z E N D A 

Estado de São Paulo 
CIT -CENTRO INTEGRADO TRIBUTÁRIO y 

d 

Certificamos para os devidos fins e efeitos que tJAO CONSTAM DÉBITOS nesta municipalidade pare a inscrição 
Mobiliária abaixo no tocante a Taxa de Licença de Funcionamento e Quanto ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza(ISSQN) , até a presente data. ' ~~ 

Eo 

Requerente: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -EPP ~ ~ 
g á 

processo N°• 7519/2020 ~ 
$~ 

Jnscriçito Mobiliária abahCq 6001679 - -
ã 

Cordr¡bulnts• PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -EPP ~ S 
~m 

ÇNPJ: 12.426.369/0001-40 
w= 

Local: R SANTA MONICA N° 820 BLOCO II PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE CEP q á 
06715-865 COTIA SP >< É 

e~ 
L O 
a d °_ 

~ U 

~ Ó 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS 

CERTIDÃO NEGATIVA N°. 15080/2020 

Ressalvando-se o direito da Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados. 
Esta Ixrlidão é válida por 120 dias. 

Prefeitura do Municipa de Cotia, 10 de Julho de 2020. 
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23/09/2020 Consulta Regularidade tlo Empregador 

~/O~Ic~f 

CA/.~A 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Imprimìr 

Inscrição: 12.az6.369/0001-ao 
RdZãO SOCial:PROSCIENCE COMERC30IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP 
EndereÇO: R SANTA MONICA 620 BLOCOII / PQ INDL SAO JOSE / COTIA / SP / 

06715-865 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de 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:07/09/2020 a 06/10/2020 

Certificação Número: 2020090702130261573376 

Informação obtida em 23/09/2020 16:22:18 

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrt/pages/impressao.jsf 1/~ 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (MATRIZ E 

FILIAIS) 

CNPJ: 12.426.369/0001-40 

Certidão n°: 17352093/2020 

Expedição: 28/07/2020, às 10:34:44 

Validade: 23/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.426.369/0001-40, 

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 

anteriores à data da sua expedição. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



z~io~nozo 1103954 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO 

CERTIDAO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

CERTlDdO N°: 2372781 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis doía) Comarca de São Paulo -
Capital, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 
FAL~NCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 
26/07/2020, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: "**""'**""'"* 

PROSCIENCE COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA, CNPJ: 12.426.369/0001-40, 
conforme indicação constante do pedido de certidão. 

Esta certidão não. aponta ordinariamente o5 processos em que a pessoa cujo nome foi 
p~qulsadq~,fig ;como autor (a). São apontados os feitos com situação em; tramitação já 
cadastrer~a~rL~~s#ëyna Iti(ormatizado referentes a tôdasas Comarcas/Fords Regionafs e Distritais tlo 
Estado de São Paulo. 

s 
SPI n°22X20,1` 

r, de infgrmatização de cada Comarca/Foro podep ser verificáda no Comunicado 

Esta certidão consldera os feitos distribuídos na 1° Instãncia, mesmo que estejam em 
Grau de Recurso. 

t m w. 
<l~~t~~xiste~éonexãe com qualquer ôutra base de dados de Ir`stituiçáa"pGblica ou com a 

Receita Fedérãl qté vetifigtìe à"iderïtidade do NOME/RAZAO' SOCIAL com õ CPF/CNPJ. A 
conferéncia dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do 
destinatário da certidão. 

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às 
filiais e poderá apontar feitos de homõnimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do 
nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

Esta certidão é sem custas. 

1103954 
PEDIDO N°: 1NNN~N~U~d~NIIN~n1N N 

São Paulo, 27 de julho de 2020. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL ~ 
ESTADO DA BAHIA °""°^•°°~ °~°° °° 

CNPJ: 13.654.421 /0001-88 ANGICAL 
1RAB4tH4•!CJ 0,15/0 FO'.~ 

Angical - Bahia, 24 de setembro 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° 115/2020, Dispensa de Licitação 

N° 088/2020, ao Excelentíssimo Senhor Gilson Bezerra de Souza, 

Prefeito Municipal de Angical para apreciação no sentido de 

entendendo possível, ratificar a legalidade do Processo. 

1 / 

O~ ilson Nascimento da Paix o 

Presidente da CPL 
Portaria N° 1.247/2020 

Rua Abdon Passos, nº O I -Centro -Angical-BA -Fone Fax: (77) 3622-2468. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 
ESTADO DA BAHIA gNGÏCdL CNPJ: 13.654.421/0001-88 IPiò~tHA4G0 0.{a0 .0'/0 

Angical -Bahia, 24 de setembro de 2020. 

RATIFICAGÂO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAGÃO 

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

088/2020, com a empresa PROSCIENCE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, com sede na Rua Santa Monica, N° 820 —Bloco II —Parque 

Industrial San Jose —Cotia —São Paulo, inscrita no CNPJ sob o N° 12.426.369/0001-

40, que tem como objeto a Aquisição direta por Dispensa de Licitação de Kit Extrator 

Automático de DNA/RNA, a fim de instrumentalizar aautomatização do diagnóstico da 

COVID-19 e ampliar a capacidade de testagem, visando atender as necessidades do 

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

O valor global do presente instrumento é de R$ 7.098,00 (Sete mil e noventa e oito 

reais), em moeda corrente do País, após o Fornecimento do objeto elencado nos autos 

do Processo, aplicando sobre os mesmos os impostos devidos conforme determina a 

Legislação Tributária em vigor. 

Gilson Bezerra de~gi►za 
Prefeito Munieip~Tde Angical 

Rua Abdon Passos, n4 01 —Centro —Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 
ESTADO DA BAHIA 

gNG/CÁl CNPJ: 13.654.421/0001-88 ,,,a<,~.u~o ,.,, o ,o„ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 115/2020 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 088/2020 

PUBLICIDADE DE CELEBRAÇÃO DE DISPENSA 

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

com a empresa PROSCIENCE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 

com sede na Rua Santa Monica, N° 820 —Bloco II —Parque Industrial San Jose —Cotia —São 

Paulo, inscrita no CNPJ sob o N° 12.426.369/0001-40, 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, através do endereço 

eletrônico http://ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/angical/ e no Portal da Transparência Pública 

no endereço eletrônico http://www.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/angical/.

~ ~ 

Angical —Bahia, 24 de setembro de 2020. 

L
Lúcio Baleeiro de Souza 

Secretário Municipal de Administração 

u~5 

Rua Abdon Passos, n4 OI —Centro —Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL ~ 
ESTADO DA BAHIA gNG/ÇÃL CNPJ: 13.654.421/0001-88 ,w:,,,~..,.~ „~ e,:.: 

PUBLICAGÃO
DA 

DISPENSA 

Rua Abdon Passos, nº Ol —Centro — Angical-BA —Fone Fax: (77) 3622-2468. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.654.421 /0001-88 ÁNGÍCAL 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NA LEI 13.979/2020, ALTERADA 
PELA LEI FEDERAL N" 14.035/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL/BA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 115/2020 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°:088/2020 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL -BAHIA 
CONTRATADA: PROSCIENCE COMÉRCIO, IMPORTAÇAO E EXPORTACÀO 
LTDA 
CNPJ: 12.426.369/0001-40 
FUNDAMENTAÇÀO LEGAL: Processo Administrativo N" 115/2020, Dispensa de 
Licitação N° 088/2020. Lei Federal N" 13.979/2020, alterada pela Lei Federal N° 
14.035/2020. 
OBJETO: Aquisição direta por Dispensa de Licitaçào de Kit Extrator Automático de 
DNA/RNA, a fim de instrumentalizar a automatização do diagnóstico da COVID-19 e 
ampliara capacidade de testagem, visando atender as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde deste Município de Angical, estado da Bahia. 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Kit para Extraçào de DNA r RNA de Vírus -
Extracta 16 e Extracta 32 
QUANTIDADE: 03 (Trës) Unidades 
VALOR UNITÁRIO: R$: 2.366,00 (Dois mil trezentos e sessenta e seis reais) 
VALOR TOTAL: R$: 7.098,00 (Sete mil e noventa e oito reais). 
LOCAL DE ENTREGA: 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 e ás 16:OOhs. Caso o término do prazo para entrega se dë 
em dia não útil, dar-se-á no primeiro dia útil subsequente. 
DATA: Ratificada pelo Prefeito Municipal deste Município no dia 24/09/202U. 
Angical -Bahia, 24 de setembro de 2020. 
Lúcio Baleeiro de Souza 
Secretário Municipal de Administração 

Rua Abdon Passos, nu 01 -Centro -Angical-BA -Fone Fax: (77) 3622-2466. 
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