
 
 
 
                                                                                                   

       

REQUERIMENTO:           /2021 
EMENTA: Requer que seja enviado ofício à Secretaria 

Municipal de Saúde - SMS, solicitando: 1 - relatório 

sobre a aquisição de kits de testes rápidos para 

diagnóstico da Covid-19, no Município de Natal, 

adquiridos à empresa BIOMEGA MEDICINA 

DIAGNOSTICA LTDA - CNPJ 28.966.389/0001-43, 

através de dispensa de licitação; 2 - comprovante da 

quantidade de testes adquiridos e aplicados; 3 - 

comprovantes dos pagamentos realizados; e 4 - cópia 

do Contrato Processo: 09482/2020-27.   

 DESPACHO: 
__________________________________________
__________________________________________

_________________________________  
 

Natal, _____ de ________ de 2021.  
 

PRESIDENTE 
                              

    Divaneide Basílio, Vereadora eleita no desempenho de seu mandato, submete a apreciação da mesa, para 
que seja discutida e submetida ao esclarecido plenário, a seguinte proposição: 

Requer que seja enviado ofício à Secretaria Municipal de Saúde - SMS, solicitando: 1 - relatório sobre a 

aquisição de kits de testes rápidos para diagnóstico da Covid-19, no Município de Natal, adquiridos à empresa 

BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - CNPJ 28.966.389/0001-43, através de dispensa de licitação; 2 - 

comprovante da quantidade de testes adquiridos e aplicados; 3 - comprovantes dos pagamentos realizados; e 4 

- cópia do Contrato Processo: 09482/2020-27.   

JUSTIFICATIVA:  

              O presente requerimento tem como objetivo saber da capacidade de testagem rápida em massa para 

diagnóstico da covid 19 no nosso município. As informações são pertinentes para avaliar a importância das 

ações realizadas e os impactos das mesma no enfrentamento à Covid-19. A CMN vem se empenhando e 

atuando ativamente para proporcionar uma resposta qualitativa à população Natalense, motivo pelo qual o 

acesso às informações requeridas se fazem pertinentes. 

 

OBS: Enviar cópia do mencionado ofício para o seguinte endereço: 

SMS – Secretaria Municipal de Saúde  

Secretário George Antunes de Oliveira  

Rua Fabrício Pedroza, 915, Petrópolis - Edifício Novotel ladeira do Sol 

CEP: 59014-030 - Telefone: Gabinete (84) 3232-8487 
 

Palácio Padre Miguelinho, em 01/06/2021. 
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                     Vereadora Divaneide Basílio 

Lido no expediente: _____/ ______/ ________ Secretário: ___________________                                                                                        
  

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL 

Gabinete Divaneide Basílio| Partido – PT 

 


