Setor de ticitações e Contratos
PROCESSO ADMINISTRATIVO:
066-2020
DISPENSA 031/2020
Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADÁ 'NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS EM SOROLOGIA
PARA A REALIZAÇÃO DE 100,00 (CEM) EXAMES PARA
DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS, EM ATENDIMENTO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESSE MUNICIPIO.

Dispensa Iniciada no dia 08-07-2020 e finafizada
no dia 08-07-2020
1- Processo Assinado( )
2- Ratificação/Extrato de contrato publicado
dia: / / ( )
3- Contrato Assinado ( )
4- Contrato Empenhado ( )
5- Processo finalizado ( )
6- Processo digitalizado ( )

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
SETOR DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
rfkLMADINA-13

Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina - BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29

Almadina, 08 de julho-de,204.4!-.7ft
Ao: Exm° Sr. Milton Silva Cerqueira
MD. Prefeito Municipal de Almadina

Exm° Senhor Prefeito

Ao cunnprimenta-lo, solicito a V.S.a designar abertura de processo administrativo de dispensa de licitação para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS EM SOROLOGIA PARA A
REALIZAÇÃO DE 100,00 (CEM) EXAMES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. Para início da formatação do processo administrativo segue..;

anexo Termo de referência que embasara o Setor de Compras na efetivação do Processo Licitatório.
Atenciosamente,

Neuza Mana da Silva Fonseca
Secretária de Saúde
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DESPACHO A SECRETARIA DE FINANÇASICONTABILIDADE

Tendo em vista a solicitação desta Secretaria, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS EM SOROLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE 100,00 (CEM) EXAMES PARA DETECÇÃO DO NOVO
CORONAVIRUS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, no valor
total de R$ 20.000,00 ( Vinte mil reais), determino a esse setor, que certifique sobre a existência de recursos orçanientários-f'
e de recursos financeiros, em cumprimento às determinações da legislação vigente, para ocorrer às despesas para a
aquisição dos materiais mencionados acima, emitindo parecer contábil acerca da referida contratação.

Almadina, 08 de julho de 2020
—

NEUZA MARIA DA SILVA FONSECA
Secretária de Saúde

—
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. INTRODUÇÃO

O Presente Termo de Referência tem como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LABORATORIAIS EM SOROLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE 100,00 (CEM) EXAMES PARA DETECÇÃO DO NOVQA-,,
CORONAVIRUS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIP10:2. JUSTIFICATIVA:

2.1 Essa solicitação se faz necessária devida à precisão de equipamentos (exames) para o combate ao CORONAVÍRUS
(COVIE)-19) deste município,
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.

O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis
Federais n 8.666 de 21.06.1993, com suas alterações e todas as demais normas e legislação vigentes e aplicáveis ao
4. DEVERES E DISCIPLINAS EXIGIDOS DA EMPRESA VENCEDORA
4.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
.
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhurnyinculo,44'..P
empregatício com a CONTRATANTE;
Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato;
- Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do
trabalho, quando forem vítimas seus empregados no desempenho do fornecimento ou em conexão com ele; Prefeitura
Municipal de Almadina ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento, não
excluindo ou reduzindo-esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- Responsabilizar-se pelo fornecimento, testes e funcionamento do objeto deste Contrato e pelo fornecimento
documentação pertinente atendido os requisitos e observadas às normas constantes dos Anexos que integram este
instrumento.
- Executar o fornecimento na forma estabelecida neste instrumento, observando as normas legais a que está sujeita para
o cumprimento deste contrato;
- Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE quaisquer irregularidades ocorridas no fornecimento do
objeto;
- Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como atender suas reclamações inerentes-'
ao fornecimento do objeto, principalmente quanto à qualidade, providenciando a imediata correção das deficiências,
falhas ou irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE;
- Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante para acompanhamento da execução do contrato.
A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade da Contratada pela execução de
qualquer serviço;
- Colocar à disposição do-CONTRATANTE todos os meios necessários à comprovação da qualidade e operacionalidade
do bem, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações.
- Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião
da licitação/contratação;
Indicar, formalmente, preposto, quando da assinatura do contrato, aceito pelo Contratante, para representar a Contratada,
sempre que for necessário, o qual tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos definidos no contrato;
- Apresentar a Nota Fiscal/Fatura correspondente ao objeto deste Contrato e do Termo de Referência ao Protocolo do
CONTRATANTE, as quais deverão estar acompanhadas da relação em ordem crescente numérica dos números dos
acessos e seus respectivos valores;
- Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante, quanto à aquisição dos veículos.
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5. DEVERES DO CONTRATANTE
5.1. CONSTITUEM DEVERES DO CONTRATANTE:
Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa Contratada para a fiel exeCuç'âo dø'
contrato; Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas condições e preços
pactuados;
-

Efetuar o pagamento na forma convencionada no contrato com as Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas;

Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos profissionais da-CONTRJADAra''-'' •
Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67,
da Lei n° 8.666/1993;
Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA exigindo sua imediata
correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de força maiores,
devidamente justificados e aceitos pela Prefeitura Municipal de Almadina.
-

Comunicar à empresa CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o objeto do contrato.

5.2. PREÇOS
Os preços ofertados deverão ser na condição de preço à vista para pagamento, mediante apresentação de nota-fiscal/
fatura, após certificação da nota fiscal/fatura acompanhada de todas as certidões exigidas. Todos os preços deverão ser
apresentados em moeda corrente do país, devendo incluir todos os custos diretos e indiretos, julgados necessários pela
proponente e todas as incidências que sobre eles possam recair, tais como encargos fiscais, tributos, taxas, impostos e
outros;
6.DA FISCALIZAÇÃO
6.1 • A fiscalização do objeto do Contrato a ser gerado neste processo licitatório, ficará a cargo da Secretária de
Saúde, através da servidora Neuza Maria da Silva Fonseca, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, e deverá atestar
a realização dos serviços contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei n°
4.32011964. 8.2.
— O Fiscal anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução da contratação em registro próprio,
determinando o que for necessária à regularização das faltas ou inconsistências observadas, nos moldes do
Termo de Referência/ Pregão/ Contrato.
6.2 — A fiscalização será-exercida no interesse exclusivo da Administração Pública e não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade.
6.3 — No relatório gerencial da despesa de que trata os casos omissos, a Lei no 8.666/1993, deste TRIContrato,
constarão os produtos fornecidos, e será o mesmo base para conferencia do Fiscal do Contrato, que confrontará
suas informações com os comprovantes de abastecimento entregues aos condutores.
6.4— A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução do Contrato.
r,

7.CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

•
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O custo estimado da contratação, o valor máximo global estabelecido em decorrência da identificação dos elementos que
compõem o preço do veiculo, pode ser definido da seguinte forma: Por meio de fundamentada pesquisa dos pipçota,...4.
praticados no mercado em contratações similares; ou ainda por meio da adoção de valores constantes de indieadores
setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes, se for o caso.
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
8.1. 0 prazo de vigência do contrato será até o final do período orçamentário.
•-•
NEUZA MARIA DA SILVA FONSECA
Secretária de Saúde

:
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PARECER CONTÁBIL
Atendendo despacho da Sècretaria requisitante, que certifique sobre a existência de recursos orçamentários e elabore
documento de impacto financeiro conforme determina a Lei Complementar n°. 101/2000, para ocorrerás .clespesasiOra 6CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS EM SOROLOGIA PARA A
REALIZAÇÃO DE 100,00 (CEM) EXAMES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, no valor total de R$ 20.000,00 ( Vinte mil reais ), tendo como

fonte de receita os recursos das Transferências do município, devidamente previstas no orçamento da Prefeitura Municipal.
Conforme-e-stabelece o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal no seu caput — in verbis.
" Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação govemamenlál que
acarreta aumento de despesa será acompanhada de:
I — estimativa do impacto orçamentário no exercício em que deva entrar em vigor e
nos subsequentes;
No caso em tela por se tratar de despesa devidamente prevista na Lei Orçamentária e não gerando compromisso financeiro
para os exercícios seguintes, está dispensada a elaboração da estimativa de impacto orçamentário-financeiro previa nr
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Isso significa que a ação governamental regularmente prevista na lei orçamentária anual, a assunção de
obrigação contratual proveniente da prestação de serviços ora contratados, dispõe de dotação suficiente para cobrir os
gastos e possui adequação com a LDO e o PPA.
Estamos atestando a previsão orçamentária suficiente para assumir as obrigações ora contratada nã''4 •
há aumento de despesas, o que exclui a exigência do art. 16 da Lei complementar n° 101/2000.
Segue abaixo CERTIDÃO DE EXISTÊNCIA DE DOTACÃO ORCAMENTARIA
Unidade Orçamentária: 03.07.09 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Projeto Atividade: 2.3T4 - Ações Emergenciais de Combate ao Coronavírus (COVID-19)
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serv. Terc. - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 14- Transferência de Recursos do SUS
Fonte de Recurso: 02 - Saúde 15%

É o nosso parecer, S.M.E.,
Almadina, 08 de julho de 2020
CRENILTO LAU BORGES
nçãs

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
k

2rALLIADINA-B

Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina — BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29

Ordem de Abertura de Processo Licitatório
Tendo em vista o parecer e a Certidão da Secretaria de Finanças, determino a Comissão Permanente de Licitação,'
designada pela Portaria n° 001/2020 para com as cautelas e observância da Lei, dar início ao procedimento licftatório
cabível para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS EM
SOROLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE 100,00 (CEM) EXAMES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS, EM
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, no valor total de R$
20.000,00 ( Vinte mil reais ), com a proposta que melhor atenda aos interesses da Administração.

Almadina, 08 de julho de 2020

Mi in Silva Cer. eira
Prefeito unicipal de Imadina/BA

a-
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•
•

AUTUAÇÃO
No oitavo dia do mês-de julho de 2020, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Almadina, eu Danilo .Santos
Pereira, Presidente da CPL, autuei os documentos que foram apresentados para abertura de procediménto de
contratação através de Dispensa de Licitação n°031/2020.
Almadina, 08 de julho de 2020

s ereira
Presidente Da CPL

"
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ATA DE REUNIÃO DA COPEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 031/2020

No oitavo dia do mês julho de 2020, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, para
analisar o processo em questão, à luz da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, o objeto da DISPENSA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS EM SOROLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE
100,00 (CEM) EXAMES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, no valor total de R$ 20.000,00 ( Vinte mil reais ). A dispensa de Licitação in casu

faz-se imperiosa, por despesa analítica, haja vista o inleresse público que se materializa na hipótese ocorrente, cujas
circunstâncias amoldam-se ao prelecionado no art. 24, II, da Lei de Licitações. O objeto ora contratado não se-refere
parcelas de outros serviços de igual natureza e de maior vulto, subsistindo a indicação dos recursos cabíveis, tudo em
conformidade com a legislação pertinente ao assunto. Observado os valores acumulados para contratação semelhante
durante esse exercício, não se encontra nenhum objeto semelhante que possa sugerir o fracionamento de Licitações.
Conforme preconiza a lei, uma vez caracterizada a necessidade do Município, e presentes todos os requisitos dispostos
na Lei 8.666/93, o Poder Executivo poderá dispensar o procedimento licitatório pertinente, contratando diretamente o objeto
acima transcrito, desde que-os valores da contratação sejam compatíveis com o mercado. A presente dispensa de licitação
tem como fundamento o inciso II, do art. 24, da Lei n°. 8666/93 e suas alterações posteriores. Assim dispõe o art.-24 tj''
dispensável a licitação: _ II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea
"a", do inciso ll do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas
de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
I — para obras e serviços de engenharia:
a)convite — até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)
b)na modalidade tomada de preços-- até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais)
c)na modalidade concorrência — acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais);
II — para compras e serviços:
a)na modalidade convite — até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)
b)na modalidade tomada de preços — até R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais)
c)na modalidade concorrência — acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais).
Com as alterações, a dispensa de licitação passa para:
I — para obras e serviços de engenharia: R$ 33.000,00 (trinta e três mil Reais)
II — para compras e serviços: R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos Reais)

A empresa LIDI-LABORATORIO DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNOSTICO DE ITABUNA LTDA-EPP, CNPJ: 42.715.268/000150, Av. Firmino Alves, n°268 Térreo, Centro, Itabuna — BA, CEP: 45600-000, COM O valo total de R$ 20.000,00 ( Vinte Mil
reais ), é a proposta mais vantajosa para Administração, justificando a contratação com a mesma. Para efetivação dà"
dispensa da licitação a empresa escolhida apresentou toda a documentação do art 27, I e IV da Lei 8.666/93, estando
assim apta a contratação. Nada mais havendo a tratar, determina-se que seja elaborado o termo de Dispensa e encerrase a presente reunião, cuja ata vai assinada por mim, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e pelos demais
membros da Comissão.
Almadina, 08 de julho de 2420
Presidente da C

Valdelino Santos de Miranda
Membro

ao Permanente de Licitação

Marcos Antônio Mendes de Jesus
Membro
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TERMO DE DISPENSA N° 031/2020
«

-

Empress: LIDI-LABORATORIO DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNOSTICO DE ITABUNA LTDA-EPP
inscrição Estadual

CNPJ/ CPF

inscrição Municipal

Cédula de Identidade

órgão Expedidor

_

42.715.268/0001-50
Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

Av. Firmino Alves, n° 268_Terreo
UF

Município

Bairro Centro

BA

Itabuna

CONTA BANCÁRIA
Agência

Banco - nome e n°

-

"

.,

Conta Corrente

NM° CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS EM SOROLOGIA

PARA A REALIZAÇÃO DE100,00 (CEM) EXAMES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS, EM ATENDIMENTO AS
-.. NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO.
-

Valor total de R$2.750,00 (Dois mil, setecentos e cinquenta reais)
considera-se compatível _
e viável o preço praticado, justificando-se assim a sua contratação direta, com a hipótese
..

de Dispensa de Licitação, prevista no Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

Assim dispõe o art. 24 É dispensável a licitação: II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento)
do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde
que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada
de uma só vez;

_

Unidade Orçamentária: 03.07.09 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Projeto Atividade: 2.324 - Ações Emergenciais de Combate ao Coronavírus (COVID-19)
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serv. Terc. - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 14 - Transferência de Recursos do SUS
Fonte de Recurso: 02 - Saúde 15%
—

BASE LEGAL
ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI N°8.666 DE 21.06.93

.. -

-

Secretário:

Unidade Solicitante:

Secretaria de Saúde

_......N.--........,- ,...... i,..,

Neuza Maria da Silva Fonseca '

_

.44.•
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I
COMISSÃO DE LICITAÇÃO — JUSTIFICATIVA / DATA / ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS
Na forma da justificativa apresentada pelo(a) Sr(a). Secretário(a) de Administração no presente termo de
Dispensa de Licitação, a contratação encontra em amparo no Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, que fundamenta
e autoriza, com Dispensa de Licitação.
..
_
Comissão de LICITAÇÃO — Assinaturas
Data
Almadina, 08
de Julho de
2020

lia4

Mr".r•ereira
Presidente

Valdelino Santos de Miranda
Membro

Marcos Antonio Mendes de Jesys

Despacho Final do Ordenador da Despesa — Homo ogação
Data
DE ACORDO,
EMITA-SE O ETVIPENHO.

Almadina, 08 de Julho
de 2020

MI

)
,....,"

ON

SIL A C QUEIRA
PREFEITO NICIPAL

-

--

„

'

•

UDI
..00PJ

Itabuna, 08 de Julho de 2020

Prefeitura Municipal de Almadina — Ba
Referente: Cotaçào de Exames

ITEM
001

QUANT.
100

UNID. DESCRIÇÃO
Sorologia Qualitativa IgG/IgM
Und.
para Covid-19 (teste rápido)

VLR.UNITÁRIO VLR. TOTAL
200,00
20.000,00
--

Validade: 30 dias
Entrega:48h
Condição de Pagamento: Conforme dispensa

Coto
9.592064'
054

RAFAEL CARVALHO DE MELO
Diretor
CPF: 039.592.675-09 - RG:1150282002 SSP-BA
LIDI LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE ITABUNA LTDA

LID' - LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE ITAf3UNA LTDA,
AV, FIRMINO ALVES N°268, CENTRO ITABUNA - BA, TEL: 73-3214 1575
www.lablidt.com.br

1.1D1- Labor.atorioà irweetigação
e Dià4ndtico. de itebühe
Av. FIrminQ Alves,. 268 çentro

itaburia - BA. •
CNPJ: 42.715,2881001W50

CAIXA
CAIXA ECONCOALCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição:
Razão
Social:
Endereço:

42.715.268/0001-50
LIDI LAB INVESTIG E DIAGNOSTICO ITABU
AV FIRMINO ALVES 278 TERREO / CENTRO / ITABUNA / BA / 45600-000

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 al
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 como FGTS.

Validade:26/06/2020 a 25/07/2020
Certificação Número: 2020062602335366264780

Informação obtida em 09/07/2020 11:19:49

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

4)

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: LIDI-LABOFtATORIO DE INVESTIGACAO E DIAGNOSTICOS DE ITABUNA LTDA
CNPJ: 42.715.268/0001-50
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral di Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão 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 10:13:31 do dia 31/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2020.
Código de controle da certidão: DE72.157B.ED50.716E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Numero da Certidao

Número de InscrIção

0005290

0018870

Codigo
0018870

NG do Processo

Nome/Razao Social
LID1.--LABORATORIO DE INVEST. E DIAG. DE ITABUNA LTDA.- EPP_
Wisc. Estadual

R.G.

C.P.F

42.715.26810001-50
Endereco
AVENIDA COMENDADOR FIRMINO ALVES, No 268 CENTRO

ITABUNA

BA

A Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 dá 16i
Municipal no 2.173 de 01/10/2010 - Codigo Tributario Municipal, certifica para os
devidos fins que, NAO CONSTA DEBITO pertencentes ao contribuinte. E, para
constar, foi extraida a presente certidao, cuja vaNdade e de 90(noventa) dias
contados a partir da data de sua emissao.
As certidoes fornecidas nao excluem o direãto da Fazenda Municipal edbrar,
quaisquer deb3tos que posteriormente venham a ser apurados

Chave de Validação: 20200005290

Itabuna - BA, 29 de maio de 2020

Digitalizado com CamScanner
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: LIDI-LABORATORIO DE INVESTIGACAO E DIAGNOSTICOS DE ITABUNA
LTDA (MATRIZ E-FILIAIS)
CNPJ: 42.715.268/0001-50
Certidão n°:_12623201/2020
Expedição: 01/06/2020, às 11:10:20
Validade: 27/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que LIDI-LABORATORIO DE INVESTIGACAO E DIAGNOSTIC DE
ITABUNA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n o
42.715.268/0001-50, 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 Supdo
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 obriga0es
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cut", 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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 1)1/96/29200:58

SECRETARIA DA FAZENDA

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

Certidão N°: 20201562554
RAZÃO SOCIAL

LIDI-LABORATORIO DE INVESTIGACAO E DIAGNOSTICOS DE
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTA—DUAL

039.786.412 - BAIXADO

42.715.268/0001-50

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/06/2020, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL ISI<> 6 E CONSOLIDAÇÃOPQ.CON,FRAWSOCIW..
DA SOCIEDADE LIDI-LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO-E;MAGNÓSTICOS:
ITABUNA 1;11)A EPP

CN1'.1 n" 42.715.268/0001-50
JOSE DA NTAS DE IV1E1,0 NETO, nacionalidade BIZASILEIRA, nascido em W02/1957.
SEPARADO JUDICIALMENTE, 1310QUÍMICO, ('P1/ME
095.126.59549,-:PTIRA,, ,
IDENTIDADE RG n" 01413294-08. órgãO expedidor SECRETARIA DE..:SECIIAANÇA •
PÚBLIÇA - BA, residente e domiciliado na RUA SÃO MARCELO, N° 317. APTO
BAIRRO ZILDOIÂNDIA, ITABUNA, BA, CEP 45.60(5-700, BRASIL.
ROSANC ELA CARV A L110 DE MELO, nacionalidade BRASILEAR.A. nascida cm
0g/11/1961, SEPARADA JUD1CIALMEN'f E, MÉDICA, CPF/MF a" 193.671.205-91.
CARTEIR.A DE 1DENTIDADE RG a" 02363936-93, órgão expedidor SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliada na AVENIDA AZ1Z MARON, 1\1' •
1117, SALA 704, ED. ARTHUMIRO FONTES, BAIRRO JARDIM VITÓRIA. ITA4130A,
RA. CEP 45.605-904, BRASIL.
RENATA SELLMANN SOARES DE AQUINO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em
0510411976. SOETEIRA, BIOQUÍMIC,Á. CPE/ME 10 735.387.605-00, CARTEIRA DE
IDENTIDADE R(.3 a' 06364933-00, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA
1>1 111,1CA - _BA. residente e domicil iada na TRA V ESSA MANUEI. CERQL/EIRA
11R ANDÃO, N" 15. CENTRO. ITABI1NA. B1, CEP 45.600-073. BRASIL.
RAFAEL CARVALII0
MELO, nacionalidade BRASILEIRA. nascido em 08/06/1988.
SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF/MF n" 039.592.675-09, CARTEIRA DE IDENTIDADE RG
n" 11502820-02. órgilo expedidor SEC:RE:MR.1A DE, SEGUR.ANÇA PÚBLICA - BA. residente
domiciliado na RI. A SA() MARCELO. N" 317. APTO 1301, BAIRRO ZILDOEAN1.1)1A.
11 ABUNA. BA-. CEP 45.600-700. BRASIL.

Únicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial LIDI-LABORATÓRIO DE
INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICOS DE ITABUNA L'I'DA EPP, registrada legalmente
contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia. sob
N IRE n" 29202625910. em 13/10/2003, coin sede na Avenida Comendador Firmino Alves. a"
268. Centro. liabuna. BA. CFI' 45.600-185. devidamente inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídic;:t/ME sob o n" 42.715.268/0001-50, deliberam de pleno e
ajustarem a presente alteraçãó eontratual, nos termos da I..ei n0 10.406/ 2002: mediante ns
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:
DO NOME EMPRESARIAI„ DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA I.
sociedade uira sob o nome empresarial LIDI-LABORTORtIO DE
INVESTIGAÇÃO E DI AGNÓS‘:11COS 1W ITABCINA 1,TDA EHP e nome fantasia LID].
CLÁUSULA 2. A sociedade tem sede na Avenida Comendador Firmino Alves, n" 268,
(:entro, Itabuna, Bahia, CEP 45.600-185.

' LA (SEI
-3". A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou putru
dependêncía. inediante alteracão contratual, desde que aprovado pelos Votos co4respritiidentes
dos sócis. no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei n"
10.406/2002.

1(eq: SI 6000007,1"483.1

•k

1)áli.itia I

ALTERAÇ:Ãõ CONTRATUAL N" 6 E CONSOLIDAÇÃO DO. CONTJtATÕ:OÇLMÉL
OA soçwpA DE Ápl-LApoRATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSI1ÇbSiD
ITABUNA LTDA 1:1)1>
CN1)J n" 42.715.268/0001-50.
DO (WET° SOCIAL E DA DURAÇÃO
CLÁUSULA 4. A sociedade tern por objetos sociais:
ATIVIDADES DOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS;
ATIVIDADES DE CLÍNICA MEDICA:
suRviços DL VACINAÇÃO EIMUNIZAÇÃO HUMANA
CNAE FISCAL
8640-2/02 - laboratórios clínicos.
8630-5/02 - atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames
complementares.
8630-5/06 - serv_kos de viicinação e imunização humana.

CLÁUSULA 5". A empresa iniciou suas atividades em 02/05/1994 e seu prazo de duração é
indetcrminado.

AUFF:RAÇÃO DE FILIAL
—
..
CLÁUSULA 6. A Filial registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia sob NIRE
29901207793 e CN13.1 a' 42.715.268/0002-30, altera o seu endereço para AVENIDA AZIZ
MÁRON, N" 1117, LOJA 04, EDIF ARTUMIRO FONTES, BAIRRO JARDIM VITÓRIA,
MARINA, BA, CEP 45.605-470,
A Cilia! passa a exercer a(s) seguintes atividades econômicas.
013.1FTO SOCIAL
A FIVIDADES DOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS:
A 11 VIDADES Dli CLÍNICA ~ICA COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE
EXAMES COMPLEMENTARES;
SI RVIÇOS DF VACINAÇÃOE IMUNIZAÇÃO HUMANA

"

CNAE FISCAL
8640-2/02 - laboratórios clínicos.
8630-5/02 atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames
cornplementares-i8630-5/06 - serviços de vacinação e imunização humana.

.4,

CLÁUSULA 7". A filial registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia sob NIRE n"
29901133200 e CNP.1 n" 42.715.268/0003-11, altera o seu endereço para AVENIDA
1)R1NCESA. ISABEL, S/N. SALA 301. ED1F ITARE INA TRADE CENTER, BAIRRO SAO
LAUTAN0,11. ABIJNA. BA, CEP 45.607-291.
•

Reg • 8 16000007,19831
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 6 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO:SOCIM,
DA SOCIEDADE LIDI-LABORATORIO DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNOSTICOSPE-ITABUNA urnik EPP
CNP.I n" 42.715.268/0001-50
-A filial passa a exercer a(s) seguintes atividades econômicas.
OBJETO SOCIAL
—
ATIVIDADES DOS LABORATÓRIOS DE ANALISES CLÍNICAS;
ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA COM RECURSOS PARA REALfLAM DE
EXAMES COMPLEMENTARES:
SERVIÇOS DE VACINAÇÃO F IMUNIZAÇÃO HUMANA.

CNAE FISCAL
8640-2/02 - Iriboratórios clínicos.
8630-5/02 - atividade in
ambulatorial coin recursos para realização de Otames
complementares.
8630-5/06 - serviços de vacinação e imunização humana.

DO CAPITAL SOCIAL
•
CLÁUSULA 8". O Capital Social subscrito no valor de R$250.000,00(Duzentos e Cinquenta
Mil Reais): representado por 250.000(Duzentos de Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal
de 12S1.,00(lim Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País, esta assim
distribuído entre os sócios:
• QUOTAS

SÓCIOS
JOSÉ DANTAS DL MULO NETO
ROSANGELA CAL:NALL-10 DE
RENATA
AQUINO

SE.LLMANN
_

RAFAEL CARVALHO
TO:FAIS

mEt.o

SOARES
MELO

DE

VALOR RS

PART.

227.500

227.500,00

91,00%

7.500

7.500,00

3,00%

7.500

7.500,00

3,00%

7.500

7.500,00

250.000

250.000,00

-"'*

3,00%
100,00°/0

Parágrafo Primeiro - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou translèridas
terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem flea assegurado, em igualdaçie de
condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas ã venda, formalizando, se
realizada a cessão delas. a aliciação contratual pertinente.
Parágrafo Segundo - As quotas adquiridas por novo(s) sócio(s), serão sempre integralizadas
vista e cm moeda legal e corrente do Pais. ou. ern bens imoveis. tnediante Escritura Púb
lavrada e registrada em Cartório e íncorporando-os ao Ativo Circulante da firma, conforme o
disposto no AH-igo 1.055, §
do C(.72002.

keg: 81600000749834
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 6 E CONSOLIDAÇÃODQCONTRATO SOÇ1A4' '
DA SOCIEDADE LIDI-LABORATORIO DE INVESTIGAÇÃO E DIA,GN.Ó$TICQS,4.
'
-W
ITABUNA LTDA EPP
CNP.1 n°42.715.268/0001-50
Parágrafo Terceiro - A responsabilidade dc cada sócio é restrita ao valor de sdas.tii,Kytas'. no
entanto, responsabilizam-se os sócios solidariamente pela integralização do capital soeiar.'

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

"

CLÁUSULA 9". A administração da sociedade cabe ISOLADAMENTE au StS'élõ.' JOSÉ
DANTAS DE MELO NETO. corn os poderes e atribuições de operar e representar a sociedade•
Ativa e Passiva. Judicial e Extrajudicial, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, cm atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favorí de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, hem corno onerar ou alienar bens móveis-g«im~, da
sociedade, sem expressa autorização do(s) outro(s) sócio(s). (art. 997, VI; 1.013, 1.015;1•110.4.
(.'C/2002);
Parágrafo Primeiro - 0 administrador fica dispensado de prestar caução.
Parágrafo Segundo - Ao administrador é vedado lazer-se substituir no exercício dc üas
funções, sendo-lhe facultado, 119S limites de seus poderes, constituir mandatários da-soeledade,
especificados .nos instrumentos os atos e operações que poderão praticar na forma do Artigo
1.018. da Lei 10.406 de 10-01-2002.
Parágrafo Terceiro O administrador poderá nomear procuradores com poderes específicos
para representara sociedade em quaisquer Repartições Públicas, sejam elas: federais, estaduais
ou municipais, nos seus atos, conforme os estipularem nos respectivos mandatos.
Parágrafo Quarto - Somente em conjunto. Os sócios clotl sócio(s) administrador(es) poderão
firmar os instrumentos que implicarem em hipoteca, caução, alienação ou gravame, por
quaisquer forms de bens moveis e imóveis da sociedade,
Parágrafo Quin-to - 1)e acordo corn o disposto no Artigo 1.013, § 2", do ('C/2002, os)
•
administrador(es) que realizar(em) operações, sabendo ou devendo saber que estavarm)ligindo
em desacordo com a maioria, respondera(ao) por perdas e danos perante a sociedade e terceiros.
E enquanto no for averbada a ata e/ou ato 10(dez) dias da investidura de sua nomeação, o(s)
administrador(es) responde(m) solidariamente e ilimitadamente pelos atos que praticar(em).
Parágrafo Sexto- No exercício da administração, o(s) administrador(es) terá(ão) direito a wila
retirada mensal fi-título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entroses,
•
na forma que melhor convencionarem.

DOS CASOS OMISSOS
CLÁUSULA 102-. Os casos omissos neste Contrato Social serão resolvidos através da Leint°
10.406 de 10/01/2002. Artigo 1.053. cm seu § Único e por outros dispositivos legaìaplies
pela 1.ei n" 6.404, de 15-12-1976 e suas alterações.

7.2
41
1
Req:81n00000749W31
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m:rERAçÃo CONTRATUAL N" 6 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTR:Arro
DA SOCIEDADE LIDI-LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICOS DE
ITABUNA LTDA EPP

CNP.I n" 42.715.268/0001-50
Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos,:0
10A06/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
LIDI-LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICOS DE ITABUNA LTO.N
EPP
CNPJ/MF n°42.715.268/0001-50

JOSÉ DANTAS DE MELO NETO. nacionalidade BRASILEIRA. nascido em 17/02/1 957, _

SEPARADO JUDICIALMENTE, 1310QUIMIC0. CPF/MI: n° 095.126.595-49, CARTEIRA
DE IDENTIDADE: RG n" 01413294-08. órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA BA . -residente e domiciliado na RUA SÃO MARCELO, NI' 317. APTO 1301,
BAIRRO ZILDOLÁNDIA, ITABI INA, BA, CEP 45.600-700, BRASIL.
nacionalidade BRASILEIRA, nascida ern
08/11/1961, SEPARADA JUDICIALMENTE, MÉDICA, CPF/ME n° 193.671.205-91,
CARTEIRA DE IDENTIDADE RG n° 02363936-93, órgão expedidor SECRETARIA DE
SE:GURANÇA PÚBLICA - 13A, residente e domiciliado na AVENIDA AZIZ MARON. N"
1117. SALA 704. ED. ARTIILIMIRO FONTES. BAIRRO JARDIM VITÓRIA, ITABUA
BA, CEP 45.605-904, BRASIL.

ROSANGELA CARVALHO DE MELO,

RENATA SELLMANN SOARES DE AQUINO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em
05/04/1976, SOL FEIRA, BIOQUÍMICA, CPF/M1' n" 735.387.605-00, CARTEIRA DE
IDENTIDADE RG n" 00304933-00, úrgtlo expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA
kiBLICA - Bk residente e domiciliada na TRAVESSA MANUEL CERQUEIRA
BRANDÃO. N" 15, CENTRO. (TARE INA. BA, CEP 45.600-073. BRASIL.
RAFAEL CARVALHO DE .MELO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/06/1988,

SOLTEIRO, EMPRESÁRIO. CfPF/ME n" 039.592.675-09, CARTEIRA DE IDENTIDADE P.O
n" 11502820-02, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente c domiciliado na RUA SÃO MARCELO, N" 317, APTO 1301, BAIRRO ZILDOLÂNDIA,
ITABUNA, BA, CIP 45.600-700, BRASIl.
lJnicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial LIDI-LABORATÓRIO DE
INVESTIGAÇÃo E DIAGNÓSTICOS DE ITABUNA LTDA EPP, registrada legalmente
por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob
NI RE n" 29202625910, cm 13/10/2003, com sede na Avenida Comendador Firmino Alves, n"
268. Centro. Itabtatit. BA, CEP 15.600-185. devidamente inscrita no Cadastro Nacional .tIvr
Pessoa Jurídica/MI: sob o 11' 42.715.268/0001-50, deliberam de pleno e comurn a-ern&
ajustarem a consolidação do ell contrato social, nos termos da Lei n" 10.406/ 2002, mediante as
cláusulas seguintes:
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ALTERAÇÃO CONTRATUM, N" 6 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL,
DA SOCIEDADE LIDI-LABORATORIO INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICOS
ITABUNA LTDA EPP
CNP.1 n" 42.715.268/0001-50
DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS
CLÁUSULA 1". A sociedade gira sob o nome empresarial LJD-1-4/1.flO'IZATP:ii(W.-:
INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICOS DE ITABUNA LTDA EPP e home rttasiu.1.1.Q.L
,
CLÁUSULA 28. A sociedade tem sede na Avenida Comendador Firmino AWes, lerZ
('entro, Itabuna, Bahia, CEP 45.600-185.
CLÁUSULA 3". A sociedade podera, a qualquer tempo. abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mechanic alteraçào contratual. desde que aprovado pelos votos correspondentes
dos sócios, no minim, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da

•

10.406/2002.

.•

CLÁUSULA 4". A empresa possui us seguintes li Iwis:
a) Filial localizada a Avenida Aziz Maron, n" 1117, loja 04, Edit'. Artumíro Fontes,
bairro Jardim Vitória, Bulimia, Bahia, CEP 45.605-470, inscrita no CN1).1/MF sob o

n" 42.7E5-.268/0002-30 e registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE
29901207793, em 13/10/2003.
b) Filial localizada A Avenida Princesa Isabel, s/n, sala 301, Edit'. Itabuna. Trade
Center; bairro São Caetano, Itabuna, Bahia, CEP 45.607-291, inscrita no CNPJ/MF
sob o n" 42.715.268/0003-11 e registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o
NWT'. 29901133200, em 20/05/2014.
c) Filial localizada A Avenida Comendador Firmino Alves, n° 288, térreo, Centro,
ltalmna, Bahia, CEP 45.600-185, inscrita no CNI).1/MF sob o n" 42.715.268/0004-00 e
registrada na Junta Comercial do Fstado da Bahia sob o N1RE 2990.1:?.043,52f em
2 7/06/2016.
DO OW UFO SOCIAL E DA DURAÇÃO
CLÁUS1SLA 5". A sociedade tent por objetos sociais:

ATIVIDADES DOS LABORATÓRIOS
ATIVIDADES DE CLINICA MÉDICA;

ANÁLISES CLÍNICAS:

SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANA
CNAE FISCAL
8640-2/02 - laboratórios clínicos.
8630-5/02 - atividade médica amhulatorial com recursos para realização de exames
complementares.
8630-5/06 - serviços de vacinação e imunização humana.

CLAUSULA 6 8 . I\ empresa iniciou suas atividades cm 02/05/1994 e seu prazeY de duração c

indeterm.inado.

Req:81600000749834
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 6 I CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO:SOOM
DA SOCIEDADE DI -LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICOS DE
ITABUNA LIDA EPP
CN L>J n" 42.715.268/0001-50

••••

..,••••••,"

DOCAPITAL SOCIAL

.....

CLÁUSULA 7". 0 Capital Social subscrito é de R$250.000,00(Duzentos-t,,CirmutaIVIIIReais), representado por 250.000(Duzen1os de Cinquenta Mil) quotas, no valor: noinkial dc
R$1,00(Uni Real) cada uma. totalmente inteuralizado "ent moeda corrente do -Pab•',:assini
_ .
distribuído
entre Os sócios:
_

sócios

QUOTAS

JOSE DANTAS DE MELD NETO

VALOR R$

PART.4

227.500

227.500,00

ROSA N(i FLA CARVALHO DE 1v1ELO

7.500

7.500 00

3.00%

RENATA SI 1..l .MANN SOARES D1
AQ1 ;IN°

7.500

7.500,00

3.00%

RAFAEL CAR VAI.110

'7.500

7.500,00

3,00%

250.000

250.000,00

100,00%

TOTAIS

MEL()

91:00%''

Parágrafo Primeiro - As quotas sio indivisíveis e no poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de
condições e preço direito de preferência para sua aquisição. se postas à venda, fortnaitzarkK1'se
realizada a eessào delas, a alteração contratual pertinente.
Parágrafo Segundo - As quotas adquiridas por novo(s) sócio(s), serão sempre integralizadas a
vista e em moeda legal e corrente do País, ou, em bens imóveis. mediante Escritura PúbliCa
lavrada e registrada em Cartório e incorporundo-os ao Ativo Circulante da firma, contbrme o
disposto IR) Artigõ- I .055, ti 1°, do CC/2002.
•
Parágrafo Terceiro - A responsabilidade de cada sócio C restrita ao valor de suas quotas. no
entanto. responsabilizam-se os socios solidariamente pela integralização do capital social.
DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE
CLÁ (IS Li! A 8. A administração da sociedade cabe ISOLADAMENTE ao ségo IOSE
DANTAS DE M El ,0 NETO, com os poderes e atribuições de operar e representar a sociedade
Ativa e Passiva. Judicial e Extrajudicial. autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto. em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis e imóveis da
sociedade, sem expressa autorização do(s) outro(s) sócio(s). (art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064.
,
•
CC/2002):
Parágrafo Primeiro - 0 administrador Elea dispensado de prestar caução.
Parágrafo Segundo - Ao administrador é. vedado fiver-se substituir no exercício de suas
funções. sendo-lhe fficultado, nos limites de seus poderes. constituir mandatários da sociedade.
cspeci lie[tdo lOs instrumentos os atos e operações que poderão pralicar na forma do Artigo
1,018. da Lei 10.40-6 de 10-01-2002.

keg: 8 16000007.1083.1
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 6 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRAT(Y,S0C14.1.;
DA SOCIEDADE LIDI-LABORATORIO DE INVESTIGAÇÃO F IRAGNOS'.f1COS Di
ITABUNA urDA EPP
'
CNP,I n" 42.715.268/0001-50

Parágrafo Terceiro administrador poderá nomear procuradores corn poderesp.-xíficos
para repreSentar a sociedade em quaisquer Repartições Públicas, sejam elas: federlosladuais
ou Municipais nos seus atos. conforme os estipularem nos respectivos manda;
r•
Parágrafo Quarto - Somente ern conjunto, os sócios e/ou Sócio(s) administraclor,es)7,0áer4O
tirmar Os ínstruntentos . clue implicarem em hipoteca caução, alienação OUgi:44',"Ii)Or.r
quaisquer formas de hens moveis e imóveis da sociedade.
Parágrafo Quint() - De acordo com o disposto no Artigo 1.013, § 2 0, do CC/2002, o(s)
administrador(es) que realizar(em) operações, sabendo ou devendo saber que estava(m) agirido em desacordo coin a maioria, responderá(ão) por perdas e danos perante a sociedade e terceiros.
enquanto não
averbada a ata elou ato 10(dez) dias da investidura de sua nomeação,h4s)
administrador) es) responde( in) solidariamente e ilimitadamente pelos atos que pratient3eni,'. • •
Parágrafo Sexto - No exercício da achninistração, o(s) administrador(es) tera(io) direito a urna
retirada mensal a título de pro lobore, cujo valor será definido de comum acordo entre os socios,
na forma que melhor convencionarem.
. •
:

DAS REUNIÕES DOS SÓCIOS
CLA US I. I LA 9" - Os socios reunir-se-ão mechanic a convocação prévia, por escrito, de qualquer

11111 deles, com 1 0( Dez) dias de anteceancia. especificando o dia, a hora. 0 local, a forma .de
realização
reuniao e LI ordem do dia, sempre que necessário, e. obrigatoriamente, para
deliberar sobre trs seguintes matérias, desde que observadas as determinações dos art45s.
•
1.152.1.072 a 1.075. do ('C/2002:
(a)
(h)

(c)

(d)
(e)
(0
(g)

(II)

(i)

dissolução. liquidayào, fusão. eisào ou ineorporação, venda total ou parcial da Sociedade:
alienação, direta ou indiretamente, do controle da Sociedade. ou ainda, de participação
societária que represente mais de 50Y0(Cinquentu por cento) do poder de voto da
Sociedade:
aquisição, licença ou venda de ativos da Sociedade, inclusive de investimemoWqbe
excedam a 10%(dez por cento) do patrimônio líquido da Sociedade ou ao valor em reais
correspondente a US$10.000(dez mil dólares norte-americanos) o que for maior, exceto
quando previsto no orçamento de capital já aprovado;
licença ou al ienação de propriedade intelectual da Sociedade;
a emissão, resgate e recompra de quaisquer títulos destinados i captação de recursos
emitidos pcia Sociedade:
quaisquer alterações do Contrato Social;
assinaturas de acordos de cooperação, coluboração e parceria, inclusive, mils não se
limitando aos casos em que seja dada exclusividade pela Sociedade a empresas parceiras
ou colaboradoras da sócia majoritária;
a distribuição eon pagamento de dividendos, lucros. resgate dc qualquer título ou
qualq tier ilteritção na estrutura de capital da Sociedade, não previstos ou além dos
valores previstos no respectivo orçamento de capital:
garantia de divida de terceiros, ou oncração de qualquer ativo, por meio de hipoteca.
caução Oct qualquer outra forma;

--Ns \
Reg: 8 I 6000007,1983,1—

/I/VW-

Págin.0 .

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 6 E CONSOLIDAÇÃO,DOCONTRATOSOCIAI
DA SOCIEDADE LIDI-LABORATORIO DE INVESTIGAÇÃO l DIAGNOSTICOS,D
1TABENA LEDA EPP
CNP.1 n" 42.715.268/0001-50
(j),

- -(k)
(I)
(m)

(n)

(o)

(p)
(q)
(r)

aprovação de planejamento operacional e estratégico e de orçamento di,4*.pittif e
operacional, devendo Os orçamentos abordar, entre outras, as seguintes -Materfatif (I)
mudanças em relação ao número e remuneração de administradores:41.a- Sodi4i1e:'
estruturti_urganizteional incluindo número de funcion,úrios por area; 0;4 ifly...!.,sfi4e.4:os:
(iv) aprovação da estrutura salarial e remuneratória dos funcionários e prt;ta'dOres de
serviço da Sociedade: (v) assunção de quaisqUer obrigações; (vi) disfribwOo
dividendos:
contratação, demissão ou modificação relativas a executivos seniores em posição chave,
incluindo a escolha e destituição dos representantes da sócia majoritária na Sociedade;
despesas em geral, inclusive para investimentos, em valores não previstos ou acima...40S
previstosTios orçamentos;
operações com "Empresas A filiadas, assim entendidas quaisquer pessoas jurídicas
controladas por, sob comum commie de, ou controladora da sócia majoritária ou de
qualquer de seus acionistas. sendo que -controle- signilica tanto: (i) a propriedade, seja
dh'eta ou seja indireta. de 50%(Cinquenta por cent()) ou mais das ações coin direto a voto
de unia empresa quanto (ii) o poder de eleger a maioria dos" diretores ou outro órgão
itdministralivo dL uma empresa ou de outra pessou jurtdict sendo que tal direito
•
.
ser exercido sem O consentimento de qualquer terceiro:
escolhas dos bancos de" investimento, auditores e consultores legais, no sentido de
poder solicitar a troca da entidadelprofissional. a ser eletivadu no prazo de 03(três) meses
dc sua solicitação:
Ljuaisquer tinanciamentos ou empréstimos, seja de divida ou capital, caso o valor do
saldo consolidado à época da . operação seja superior, em reais, ao equivalente..a
USS10.000-.00(dez mil dólares norte-americanos);
expansão das operações a outros pulses:
quaisquer iniciativas operacionais Ott estratégicas que não estejam previstas no
orçamento e planejamento operacional e estratégico;
aprovação dos planos dc avaliação e•planos de outorga de opção de aquisição de quotas:

§ Primeiro: As deliberações sociais e alterações do contrato social serão aprovadas pelos sóci9's
4.
representando a maioria do capital social.
§ Segundo: Pura as deliberações sobre as matérias de leiras (a) a (r) acima, deverá ser observado
o procedimento mencionado na Clausula 8" e §, além do disposto no § Primeiro acima.
§ Terceiro: A reunião de quotistas poderá também ser realizada através de teleconferências uy
internee Da mesniTi lOrma. os socios serão considerados presentes se derem -seu volporAsatsimile, telegrama ou eletronicamente. Das reuniões realizudas via telefax ou via internei, será
lavrada ata escrita, a ser assinada via file-simile, eletronicamente ou por outro meio deliberado
pelos sócios, a menos que a legislação exija de outra forma.
§ Quarto: As convocações para as reuniões de quotistas poderão ser dispensadas, se estiverem
presentes todos os sócios.
§ Quinto: No caso de modificação a este Commit) Social, a elaboração de ata será sup'Fida'pela
competente alteração committal aprovada.
§ Sexto: No prazo de 1 20(Cento e \lime) dias após o encerramento do exercício social definido
na Cláusula 12". haven."' uma reunião de q otis que deverá tratar, obrigatoriamente, sobre a
^
kcq: 8 I 60000071')811
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ALTERAÇÁO CONTRATUAL N" 6 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRM“;, 1:SOLerg,
DA SO( 1EDADE I 11)1-I
DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICOS.«
ITAB UNA LTDA EPP
CNP.1 n" 42.715.268/0001-50
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos resultados e sobre a as.,'..4!.1a40 da
contas da Sociedade, eXall1C, discussão e aprovação das demonstrações financeiras;dentreOtrás
que se fizerem necessárias, de acordo com o previsto nos artigos 1.065, 1.078-,:1q;-?,..."

DA RESOLUÇÃO DOS SÓCIOS
CLÁUSULA 10". A vontade e o quorum da maioria será(ão) condição necessária- e- suficientepara a efetivaçi'm de alterações contratuais. resoluções e demais atos, inclusive os rçferépt. a
transformação da sociedade em qualquer lain° tipo de sociedade admitida por
Parágrafo Primeiro sócio(a) que divergir da vontade do outro sócio, inclusive opondose Z1 alteração de quaisquer cláusulas deste contrato ou a transformação da sociedade limitada
em qualquer outro boo de sociedade, deN.crill optar entre continuar na sociedade aceitando .o
estabelecido otr-dela retirar-se, reembolsado neste caso, de sua participação no eapjta14.i1 e
100% do lucro a ele atribuído, se houver, proporcional aos meses do ano em qu-e- se retirar da
sociedade, tendo por base de cálculo, o resultado apurado no ultimo balanço, e o pagamento será
feito em INDoze) prestações mensais, atualizadas monetariamente pela TR(Taxa Referencial),
a partir da data do balanço imediatamente anterior ao mês de sua saída, conforme o determinado
no Artigos 1:071 a 1.076. do C(72002, artigo 77 da Lei 8.383/91 .artigo 3",da Lei
8.849/94,artigos 10 e 22 ,da Lei 9.240/q5 e artigo 63,do Decreto-Lei 1.59Y77,,INSRF
11/96,artigos 60 e 61.
Parágrafo Segundo - Ficam desde já com.eneionado. a dispensa das formalidades legais de
convocação par edital para dehberações e aprovação de prestações de contas. inclusive corn a
publicação em jornais oficiais ou não.,de . balanços patrimoniais e demonstrações de resultados,
desde que todos os soeios compareçam ou se declarem cientes por escrito do local,:€1ata.;t'h6ra, e
ordem do dia constantes da convocação, assim como. das próprias reuniões ordinárias e/ou
extraordinárias ou não e assembleias gerais se todos os sócios decidirem por escrito sobre as
respectivas materias. conto de tam o faZeIT1 neste ato, contbrme o previsto no Artigo 1.072, §§
2" e 3", do CC/2002.
•

DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS
CLAUSULA II". As quotas representativas do capital social são indivisíveis, dependendo a sua
transferência entre os sócios ou pessoas estranhas a sociedade, de expressa autorização do socio
ott sócios que uti detenham, na forma da cláusula 4" parágrafo 1" deste contrato, desde que
respeitado o pre‘,isto no .\ rtigo 1.057. do CC/2002.
Parágrafo Único - Liii igualdade de condições, os sócios terão sempre a preferência na
aquisição das- colas em relação a pessoas que não pertencerem ao quadro social, na
conformidade nos artigos 1.028 e 1.031, do CC/2002.

Reg: 816000007,1983,1
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°6 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCI(M'f' t,
DA SOCIEDADE LIDI-LABORATORIO DE INVESTIGAÇÃO E DIAGINÓSTICQ$,DE
ITABUNA LTDA EPP
CNP.1 n" 42.715.268/0001-50
DO EXERCÍCIO SOCIAL

.•

CLÁUSULA 12". 0 Exercício Social compreenderá o período de 01 de. -Janel-:ti- a- 31- de
Dezembro de cada ano, quando se procedera a elaboração do Balanço Patrimonial, ;orentário,
Demonstração do Resultado leonómico e (Lanais Demonstrações Financeiras. ooservádas.as
regras dos Artigos 1.065 c 1,078 do C(72002. DLpoI de feitas todas as reserya$,,s*:' 1/tzigbv..s
.•
legais e ou necessárias, os sócios deliberarão a respeito da aplicação do saldo :de It.iet:OS;o
prejuízos porventura apurados, desde que observados o disposto no Art. 997, VII, do CC/2002.
§ (Mien: A Sociedade poderá levantar balanços intermediários, semestrais, trimestrais, ou-em
períodos menores. para atender a legislação fiscal, à solicitação dos 'sócios e/ou à distribuição
de !Helps respectivos.
DA DISSOLUÇÃO
CIAUSULA 13". Fin caso de retirada. extinção, insolvência, falência, ou falecimento de
qualquer sócio, a Sociedade não será dissolvida, nem entrará em liquidação. Os haveres do skit)
retirante, extinto, excluído, falido nit falecido serão apurados e pagos segundo valor econômico.
das quotas. no -montante proporcional a sua participação no capital social, apurada avós
levantamento do balanço patrimonial especial da Sociedade, a ser feito no prazo.46.xlrflo de
60(sessenta) dias da data da cornunicação do evento e considerando a valorização econômica
findada em laudo realizado por empresa especializada escolhido(s) pelo(s) sócio(s)
majoritário(s), tomando por base critérios de valor de inereado, conforme o estabelecido nos
art igos 1,028 e 1.031, do CC/2002.
§ Primeiro: Caso-haja a retirada, extinção, insolvência ou falência do(a) sócio(a) majoritar00),
poderá ser por ele(a) deliberada a dissolução e liquidação da Sociedade, no se apka.71do
parágralb segundo abaixo.
§ Segundo: O montante dos haveres apurados serão pagos pela Sociedade ao sócio en] 12
(doze) Parcelas. mensais, iguais e sueessivas, corrigidas segundo a periodicidade míltiMa
admitida cm lei, com base no indice (lend de Preços do Mercado (IGPM) calculado pela.
Inindução (letulia-Vargas, ou outro que venha substittn-lo, sem juros, vencendo-se, a pri,tpWa
30(trinta) dias após a deb va saída do sócio. considerada esta a data da assinatura -dffrespectiva
alteração do Contrato Social.
§ Terceiro: Restando apenas ma SÓCIO remanescente na Sociedade, terá ele o prazo máximo de
180(( 'ento e oitenta) dias, para admitir outro sócio, na forma dos artigos 1.028 a 1.031. do
CC/2002.
DA DECI,ARAÇÃO IW DESIMPEDIMENTO
CLÁUSULA 14". Os administradores declaram, sob as penas da Lei, quo 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 popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normasife
mo, f pública ou a propriedade. delesa da concorrência, contra as relações de c(
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„ALTERAÇÃO CONTRATUAL N” 6 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCtAl'ij
DA 8001:DADE LIDI-LABORATORIO DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICOS DE,
ITA13UNA LTDA EPP
CNP,I n" 42.715.268/0001-50
DOS CASOS OMISSOS
CLÁUSULA 15". Os casos omissos neste Contrato Social serão resolvidOs'atray6 b Lei- if
10.406. de 10/01/2002. Artigo 1.053, em seu §I'Jnieo e por outros dispositivos L•gai,,i,Ilt-qtdos e
supletivamente pela Lei n' 6.40-1. de 15-12-1976 e suas alterações.
DO FORO
CLÁUSULA -16". Fica eleito o Foro da cidade de Itabuna, Estado da Bahia, para dirimir
qualquer controversia oriuncla da presente A Iteração e Consolidação do Contrato Social, neste
ato. renunciam Os sócios a quaisquer outros que Witham ou possum vir a ter direito por mais
1.800/96).
especiais que sejam. (Artigo 53, Ill. "e" do Decreto
F. por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteração e Cons-Ólidação dø
Contrato Social em 03( três) vias de igual teor e forma..
EFABUNA-BA, 16 de agosto de 2016.

JOSÉ DANAS DE MELO NETO
CPF: 095.126.595-49

ROSANGELA CARVALHO DE MELO
CPF. 193.671.205-91

I. J

_

RENATA SELLMANN SOARES DE AQUINO

-

CPF: 735.387.605-00

RAFAEL CARVALHO DE MELO
CPF 039 592 675-09

LAÍS SANTOS OLIVEIRA
Advogada: OAB/BA 38.882

:

It
#s, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/10/2016 SOB N°
: 97600684
JUCEBProtocolo: 16/623125-8, DE 30/0
9/2016
Empresa :29 2 0262591 0
LIPI-LABATORTO
INVETICACAV
.L, I1sGNO5nCe.9 DE ITA3UNA

f7,4, (;t2/04(
HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

Págiva 12

keg: 816000007.19831
. . • .„,

»,..,04.,1; •

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

g

Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina — BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmall.com
CNPJ: 14147466/0001-29

DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Cumpridas as formalidades legais, na qualidade de Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL), designado
pela Portaria n°. 001/2020, determino a remessa do processo de dispense n° 031/2020, com toda a documentação
anexa, à Assessoria Jurídiea para apreciação e emissão de parecer jurídico, no sentido de dar prosseguimento ao mesmo,
Cumpra-se. Junte-se.
Almadina, 08 de julho de 2020

tos Pereira
residente Da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina - BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29

PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 066/2020
PROCESSO DE DISPENSA N°031/2020
Requerente: Comissão Permanente de Licitação
Assunto: Dispensa de Licitação
A Comissão Permanente de Licitação consulta-nos sobre a legalidade da dispensa de licitação para a DISPENSA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS EM SOROLOGIA PARA A
REALIZAÇÃO DE 100,00 (CEM) EXAMES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, no valor total de R$ 20.000,00 ( Vinte mil reais).

A Prefeitura Municipal de Almadina justifica o pedido de dispensa, argumentando que a dispensa
encontra respaldo jurídico-no art, 24, inciso 11 da Lei n°. 8,666/93, que dispõe sobre dispensa de licitação, verbis:
"Art. 24- É dispensável a licitação:
11 - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por canto) do limite previsto na alínea a, do inciso 11 do artigo
anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
Observada a natureza da despesa, e atento ao senso comum, verifica-se, desde logo, que a contratação demansla
_
realização de Dispensa, sendo o limite máximo para realização nesta modalidade, atualmente, é de:
I - para obras e serviços de engenharia:
a)convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)
b)na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais)
c)na modalidade concorrincia - acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais);
II - para compras e serviços:
a)na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)
b)na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais)
c)na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais).
Com as alterações, a disp-nsa de licitação passa para:
•

I - para obras e serviços de engenharia: R$ 33.000,00 (trinta e três mil Reais)
- para compras e serviços: R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos Reais). Observando a previsão orçamentária

verificamos que o valor obedece à referida modalidade.
Foi certificada pela Assessoria Contábil a existência de dotação apropriada e saldo orçamentário,
devidamente consignados-no orçamento, lavrando-se a competente certidão.
A Contabilidade ainda certificou que a despesa enquadra-se no disposto no art. 16 da 'Lei dó
Responsabilidade Fiscal, preparando a estimativa do impacto orçamentário-financeiro.
O Processo de Dispensa traz os requisitos mínimos do Art. 24, inciso II da Lei 8666/93.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadlna — BA
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CNPJ: 14147466/0001-29

Para realização de contratação direta, deverão ser observadas, entre outras, as formalidades prévias.
do exame das condições de habilitação da pessoa a ser contratada, bem como a situação do veiculo a ser utilizado, da
ratificação e publicação da dispensa no prazo de cinco dias.
É nosso parecer.

rAlmadi
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina — BA
Telê fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CPL
Cumpridas as formalidades legais, na qualidade de Presidente da CPL, designado pela Portaria 001/2020, determino
a remessa do processo de Dispensa n° 031/2020, à Controladoria Interna da Prefeitura Municipal de Almádina para
apreciação, no sentido de atestar sua regularidade.

Almadina, 8 de julho de 2020
•

Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
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PARECER DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO
O Sistema de Controle Interno, no uso de suas atribuições, após a análise do Processo de Dispensa
n°031/2020, emite parecer favorável pela realização da despesa, haja vista terem sido cumpridos todos os procedimentos
necessários à sua legalização, sendo que, foram atendidos os pressupostos existentes na Lei de Responsabilidade Fiscal,
Lei de Licitação Públicas, Lei 4.320/64 e demais disposições aplicáveis à matéria.
Outrossim, fora certificado a correta etemização dos atos administrativos, com a correta publicação em
local próprio estabelecido—
na Lei Orgânica e Lei de Licitações.
Em assim sendo, somos favoráveis à realização da despesa.

Almadin

8 de julho de 2020
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