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DOTAÇÃO N°: — 2036 	ELEMENTO: 33903000000 	FONTE: 02 

	

2042 	ELEMENTO: .33903000000 	FONTE: 14.4 

DOCUMENTO DE ORIGEM: Diretoria Administrativa 16546/2020 — GEP 

LICITAÇÃO: 

 

Ata de Dispensa de Licitação n° DL 08512020 SMS 

SETOR: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

    

EMPRESA: 	 MEDTEST DIAGNÓSTICA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA  

VALOR: 622.300,00 

OBSERVAÇÕES: 

j 

I
udo correia qosffi 

Coord.io Técnico Adininistrativo 
Mat: 

     

     

     

Zulmaria Pereira dos Santos 
Responsável pelo processo 

Mat: 07.07164-07 



Nie, 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
Governo do Estado da Bahia 

t 

IR 

Tipo, Espécie, Número e Ano 

Processo, PROCESSO', 954612020 -Interno 

Data de Abertura 

15/04/2020 

Requerente 

LUCAS DE JESUS BATISTA 

DETALHAMENTO 

GEP N° 19546/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO CONTRATAÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS - COVID-19 PARA ATENDIMENTO AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 
SMS - COORDENAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

! a 
? 	 

Vâsta •p / 

  

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor) SMS - Coordenação de Apoio Técnico Administrativo 

Protocolo (I'J) 19546/2020 

Data e hora 15/04/2020 10:30:09 

Texto de envio 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
TESTES COVID 19 

/ 

Cláudio Correia da Costa 	 SMS - Coordenação de Apoio Técnico Administrativo 
Responsável pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Solicitação de compra 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
TESTES COVID 19 
SMS 
Cláudio Correia da Costa 

Encaminhamos processo para analise e classificação 
orçamentaria 

           

  

RECIBO 

      

           

 

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de 

Gestão Eletrônica de Protocolos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

 

 

Protocolo I4: 
19546/2020 

 

Data/Hora de origem: 
15/04/2020 10:30:09 

  

 

Local (Origem): 
SMS - Coordenação de Apoio Técnico 

Administrativo 

 

Local (Destino): 
SMS - Diretoria Financeira 

  

           

 

Resp. (Recebimento) 	 SMS - DIRETORIA FINANCEIRA 

  

 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	1 	1 	 

  

           



PREFEITURA MUNICIPAL 
r 	InJc 

DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

ENCAMINHAMENTO 

a 	 SMS - COORDENAÇÃO DE APOIO 
COMPROVANTE DE 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor ) SMS - Coordenação de Apoio Técnico Administrativo 

Protocolo (Na) 19546/2020 

Data e hora 15/04/2020 09:45:38 

Texto de envio DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
TESTES COVID 19 

Cláudio Correia da Costa 	 SMS - Coordenação de Apoio Técnico Administrativo 
Responsável pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Solicitação de compra 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
TESTES COVID 19 
SMS 
Cláudio Correia da Costa 

Senhor A presente contratação visa aquisição de 
testes para triagem do Covid-19, a serem utilizados 
pela Secretaria Municipal de Saúde por meio de 
ensaio imu [ ... ] 

          

   

RECIBO 

   

          

  

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de 
Gestão Eletrônica de Protocolos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

 

  

Protocolo N2: 
19546/2020 

 

Data/Hora de origem: 
15/04/2020 09:45:38 

  

  

Local (Origem): 

SMS- Coordenação de Apoio Técnico 
Administrativo 

 

Local (Destino): 
SMS - Diretoria Administrativa 

  

          

  

Resp. (Recebimento) 	 SMS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

VITORIA DACONQUISTA 	1 	1 	 
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PROCESSO N° 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚI E 

rw.pmvc.ha,gcv.hr 

REF. CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A 
SITUAÇÃO PANDEMIOLÕGICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS. 

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO 

1. OBJETO 
a. Fornecimento de Covid - 19 IgG/IgM Teste Rápido (Imunocromatografia)., 

conforme especificações apresentadas neste Termo de Referência. 

2. FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO 
a. A presente contratação visa aquisição de testes para triagem do Covid-19, 

indicados no item 1, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde 
por meio de ensaio imunocromatográfico para detecção rápida e qualitativa 
dos anticorpos IgG/lgM da síndrome respiratória aguda grave por coronavírus 
2 (SARS-Co-V-2), diante do cenário da grave crise decorrente da pandemia 
COVID-19. O referido teste deve ser usado como uma ferramenta para auxílio 
no diagnóstico da doença por infecção por coronavírus (COVID-19) e 
auxiliará a municipalidade no processamento das amostras coletadas de 
pacientes sintomáticos de forma mais célere e eficaz. 

3. DO USO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO, DA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. l 
DA LEI 13.979/2020 E DAS RAZÕES DE AFASTAMENTO DO PROCESSO 
LICITATÓRIO 

A Lei Federal n° 13.979/2020, publicada pelo governo federal, apresenta 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública por conta do 
Coronavirus, entre elas, a que reforça a possibilidade de dispensar a licitação para 
aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao combate do vírus. 

A dispensa é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus declarada 
no dia 4 de fevereiro. 

É de conhecimento geral, que não é rápido licitar. Por mais que os setores 
responsáveis estejam extremamente preparados, o que não é uma realidade nas 
Prefeituras, o tempo necessário para concluir uma licitação e portanto ter um 
contratado é longo. Diante do cenário pandemiológico, tempo é uma variável decisiva 
e crucial na consecução das atividades de prevenção e combate ao Coronavírus, 
portanto, far-se-á necessária a presente contratação por dispensa de licitação. 

No caso em tela, como se verá adiante, a situação em comento amolda-se 
perfeitamente ao art. 11  do novel mencionado. Importante salientar que fora 
realizada a Dispensa de Licitação DL 078/2020 - SMS, com a finalidade de 
aquisição dos referidos testes, entretanto a mesma foi REVOGADA pela 
Administração Pública, com devida publicidade do ato no Diário oficial do Município 
de Vitória da Conquista na data de 14 de abril de 2020, Ano 13, Edição 2.603, página 
3. (www.dompmvc.ba.gov.br). 

4. FUNDAMENTAÇÃO LEG CONTRATAÇÃO 
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a. A presente contratação fundamenta-se no art. 40  da Lei Federa 
13.979/2020 C/C com o artigo 26 da Lei Federal n°8.666/93. 

S. DAS EXIGÊNCIAS E JUSTIFICATIVAS DO ART. 26 DA 8.666/93 
O Art. 26. da Lei 8.666/93 traz em seu parágrafo único a seguinte redação, in 

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

- caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e 
iminente risco á segurança pública que justifique a dispensa, quando for o 
caso; (Redação dada pela Lei n° 13.500, de 2017) 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III -justificativa do preço. 

a. DA CONTEXTUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO PANDEMIOLÕGICA 
Contextualizando o cenário epidemiológico em epígrafe, em 11 de março de 

2020, a Organização Mundial da Saúde classificou a Doença pelo Coronavírus 2019 
(COVID-19) como uma pandemia. Isso significa que o vírus está circulando em todos 
os continentes e há ocorrência de casos oligossintomáticos, o que dificulta a 
identificação. Deste modo, principalmente no hemisfério sul, onde está o Brasil, os 
países devem se preparar para o outono/inverno com o objetivo de evitar casos 
graves e óbitos. 

Nos meses de outono (20103-20/06) e inverno (21/06-20/09), há uma 
circulação importante dos vírus respiratórios (á exemplo do influenza), esses vírus 
causam pneumonias, otites, sinusites e meningites. Apesar de ocorrer em todas as 
estações do ano, é nesse período que há maior frequência dessas doenças, quando 
as pessoas ficam mais concentradas nos espaços e com menor ventilação. A doença 
pelo coronavírus não é diferente, ela também é uma doença respiratória e todos 
devem se prevenir. Os gestores devem adotar medidas oportunas que favoreçam a 
prevenção e preservem a capacidade do serviço de saúde. 

O número básico de reprodução do SARS-CoV-2 foi estimado em 2,74 (2,47 
—3,23) (1), o que significa que, para cada caso, espera-se que ocorram em média de 
2 a 3 casos secundários, quando introduzido em uma população totalmente 
susceptível. Outro parâmetro relevante é o tempo para duplicação da epidemia, que 
no momento encontra-se entre 1,7 a 2,93 dias. Para tanto é mister destacar a 
necessidade de ações da Administração pública no sentido de resguardar a 
comunidade e profissionais com medidas profiláticas, evitando a transmissibilidade 
viral. No caso em tela a detecção mais rápida evidencia-se enquanto um instrumento 
capaz de nortear melhor as ações de Vigilância em Saúde, bem como um 
diagnóstico eficaz e eficiente diante do cenários vivenciado. 

O Ministério da Saúde neste interim vem recomendando também por meio de 
publicações periódicas de Boletins Epidemiológicos que as Secretarias de Saúde dos 
Municípios, Estados e Distrito Federal avaliem a adoção das recomendações na 
totalidade ou parcialmente, considerando o cenário epidemiológico da Pandemia de 
Doença pelo Coronavírus 2019. 

Insta destacar que a Se'èr 
Registro de Preços para o referido it 

Municipal de Saúde não possui Ata de 
e tratar de um problema que se tornou 



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ww.pmvc.ba.gov.br  

pandêmico em um curto lapso temporal, impossibilitando um planejamento para 
manutenção de registro de preços do item descrito. 

Assim, torna-se necessária a adoção da presente medida a fim de 
estabelecer uma assistência devidamente responsável à população conquistense. 

b. DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 
A escolha do pretenso fornecedor ocorreu após realização de pesquisa de 

preços realizada. A empresa MEDTEST DIAGNÓSTICA COMÉRCIO 
DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS 
LTDA, CNPJ 08.395.821/0001-86, detentora de menor preço foi declarada 
vencedora do presente processo. 

c. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO REFERENCIAL 
O valor para aquisição dos materiais descritos neste Termo de referência dar-

se-á no importe total de R$ 622.300,00 (seiscentos e vinte e dois mil e trezentos 
reais), cujo preço de referência encontra-se dentro daqueles praticados no mercado, 
com valor unitário de R$ 88,90 (oitenta e oito reais e noventa centavos), conforme 
pesquisa de preço. A empresa MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO 
DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS 
LTDA, CNPJ 08.395.82110001-86, foi a empresa que apresentou menor valor para o 
item em comento. 

Outros fornecedores foram consultados, os quais constam indicação dos 
valores apensados ao processo, a saber: LUMIRA DX HEALTHCARE LTDA, CNPJ 
22.940751/0001-20, Valor unitário R$ 90,00; OLTRAMED PRODUTOS MÉDICOS, 
CNPJ 14.829.987/0001-66, valor unitário R$ 95,00; SEAL TELECOM COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÃO LTDA, valor unitário R$ 125,00; CICIA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA - ME, CNPJ 
07.726.133/0001-99, valor unitário de R$ 110,00 (conforme cotação rápida 2584 do 
Banco de Preços em 14/04/2020), MEDLEVENSOHN COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP CNPJ 05.343.029/0001-90, valor 
unitário R$ 94,90 (conforme cotação rápida 2584 do Banco de Preços em 
14/04/2020) e; DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS 
HOSPITALARES, valor unitário de R$ 125,00 (conforme cotação rápida 2584 do 
Banco de Preços em 14/04/2020). 

Ressalta-se, portanto, neste caso que foram solicitadas cotações a várias 
empresas a fim de subsidiar um preço justo e confiável, por isso foram apensadas ao 
processo pesquisas realizadas no Banco de Preços e cotações físicas, no sentido de 
demonstrar que o valor encontra-se dentro dos parâmetros mercadológicos vigentes. 

6. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS 

Item Descrição U.F QUANT Valor Unitário 
(em R$) 

Valor Total 
(em R$) 

01 Covid 	- 	19 	lgG/lgM 
Teste 	Rápido 
(Imunocromatografia). 

UND 7.000 88,90 622.300,00 



622.300,O'b 
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VALOR TOTAL 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
a. Os recursos orçamentários necessários à custear a presente despesa 

encontra-se prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) n°2380/2019. 
b. Rubrica Orçamentária: Fonte de Recurso: 02, Projeto Atividade: 2036, 

Elemento de Despesa: 33.90.30.00, Sub-elemento: 10000 - Valor de R$ 
328.930,00 e; Fonte de Recurso: 14.1, Projeto Atividade: 2042, Elemento de 
Despesa: 33.90.30.00, Sub-elemento: 10000, valor de 293.370,00, 
perfazendo o total de R$ 622.300,00. 

8. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
a- A Contratada deverá fornecer os produtos de acordo com a solicitação da 

Contratante, através de Autorização de fornecimento, que deverão conter 
data de expedição, quantidade pretendida, local e prazo para entrega, preços 
unitário e total, carimbo e assinatura do responsável pela requisição. 

b. O prazo de entrega será de, no máximo, 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da Autorização de Fornecimento (AF). 

c. O(s) objeto(s) serão recebidos: 

	

i. 	Pelo servidor responsável no ato da entrega; 
1. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior 

verificação da conformidade dos mesmos com as 
especificações requeridas neste documento; 

2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade 
do material e conseqüente aceitação, no prazo de até 05 
(cinco) dia úteis. Só então será atestada a nota fiscal. 

	

ii. 	Serão recusados os materiais que apresentarem defeitos ou cujas 
especificações não atendam às descrições do objeto contratado. 

	

üi. 	O ato de recebimento dos produtos, não importa em sua aceitação. A 
critério da Secretaria de Saúde, os produtos fornecidos serão 
submetidos à verificação. Cabe à Contratada substituir os produtos 
que vierem a ser recusados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da solicitação. 

	

iv. 	Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei n° 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislação pertinentes 

d. A Contratada deverá proceder com a entrega dos bens adquiridos pela SMS 
no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Avenida 
Filipinas, n° 269, Bairro Jurema, CEP n° 45.023-300. Telefone para contato: 
(77) 3422-8217, responsável: Juliana Gomes Rios, Matrícula n° 241943, 
Coordenadora de Suprimentos. 

9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a. Comprovação de aptidão do desempenho de atividade conforme sua razão 

social e cadastro junto a. M •cípio, compatível em características, 
quantidades e prazos com o obj; a da icitação, através da apresentação de 



EM =1 x N x VP 
Na qual: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data pr'v<sta para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
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atestados atualizados fornecidos por pessoa jurídica de direito púb 
privado; 

b. Alvará ou licença sanitária para funcionamento, conforme o caso, expedido 
pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da sede do 
licitante. Caso o documento exigido nesta alínea não indique a sua validade, 
considerar-se-á o prazo de 12 (doze) meses, contados da sua emissão; 

c. Comprovação de Registro do produto na ANVISA; 

10. DO PAGAMENTO 
a. A CONTRATADA deverá no ato de entrega do bens, apresentar nota fiscal, 

contendo discriminação clara e precisa do objeto contratado e seus 
elementos característicos, como identificação do item, especificação, 
quantidade e preços unitário e total. 

b. O pagamento será depositado na conta bancária da CONTRATADA, até o 71  

(sétimo) dia útil após o ateste no verso da nota fiscal, pelos servidores: 
Halanna Rocha Ferraz, matrícula 24527-0 e; Luís Cláudio Oliveira Moura, 
matricula 19669-5. 

c. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), identificando qualquer divergência 
na nota fiscal, esta será devolvida à CONTRATADA para a devida 
regularização, sendo que o prazo estipulado no sub item b será contado a 
partir da reapresentação do documento com as devidas correções ou 
esclarecimentos. 

d. A devolução da fatura não aprovada pela Secretaria Municipal de Saúde em 
nenhuma hipótese servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a 
prestação dos serviços ou deixe de prestar o atendimento necessário. 

e. A SMS se reserva o direito de descontar do pagamento os eventuais débitos 
da CONTRATADA, inclusive os relacionados a multas, danos e prejuízos 
contra terceiros. 

f. Somente será pago o objeto efetivamente prestado e de acordo com as 
especificações que integram este Termo de Referência. 

g. Na hipótese de isenção/imunidade de algum tributo, a CONTRATADA deverá 
apresentar documentos comprobatários, deduzindo este percentual do 
pagamento que lhe for devido. 

h. No caso de isenção ainda não transitada em julgado, o valor será depositado 
em juízo até o término deste contrato ou decisão terminativa. 

i. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA 
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os 
encargos moratórios devidos pela SMS, entre a última data prevista para 
pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serão 
pagos mediante solicitação da CONTRATADA, e calculados, "pro rata 
tempore", por meio da aplicação da seguinte fórmula: 



Vitória da Conqu A, 15 de abril de 2020. 

Btista 
Designado 
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VP = Valor da parcela em atraso; 
= Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
= i1365, onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

11. DA DISPENSA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
a. Nos termos do art. 62, §41  da 8.666/93, o termo de contrato será substituída 

pela "Nota de Empenho de Despesa" ou Autorização de Fornecimento (AF)". 

12. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
a. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

	

i. 	Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratual entregue em 
desacordo com o previsto neste contrato, justificando as razões da 
recusa. 

	

1h 	Notificar o FORNECEDOR, fixando-lhe prazo, para corrigir defeitos ou 
irregularidades encontradas na execução do objeto. 

	

iii. 	Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas neste Termo de 
Referência 

li DO FORNECEDOR 

	

i. 	Fornecer o objeto contratado, nos prazos estipulados e de acordo com 
as especificações e condições previstas neste Termo de Referência. 

	

U. 	Refazer, às suas expensas, o objeto contratual executado em 
desacordo com o estabelecido neste documento 

iii. Comunicar imediatamente a ocorrência de fato alheio à execução do 
objeto contratual que afete o cumprimento das obrigações. 

iv. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes 
das relações de trabalho com os profissionais contratados, previstos 
na legislação pátria vigente, sejam de âmbito trabalhista, 
previdenciário, social, securitários, bem como por taxas, impostos, 
frete, embalagens e outras obrigações que incidam ou venham a 
incidir sobre a execução do objeto ora contratado. 

	

V. 	10. Cumprir o disposto no art. 27, inciso V, da Lei Federal n.° 
8.666/93. 

Ramona Ç»rqu ira Pereira 
Sub'seçrétária 'e Saúde 
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Secretária Municipal de Saúde 
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13/04/2020 Grnail - Teste COVID-19 

Coordenação de Assistência Farmacêutica <coaf.vitoriadaconquista»a 

Teste COVID-19 
1 mensagem 

13 de abril de 2020 12:26 Fale Conosco LumiraDx <faleconosco@lumiradx.com> 

Prezado boa tarde! 

Acompanhando os acontecimentos no mundo sobre o Covid-19, a LumiraDx registrou o produto e estamos 
importando 

o mesmo, que tem previsão de chegada no nosso estoque, em torno da última semana de maio (segunda 
remessa de importação). 

O kit trazido pela LumiraDx é um Teste Rápido, qualitativo, composto por: 

Cassete; 
e Dessecante; 

https://maiLgoogIe.coflfmaíUu/O?k=55S765d2bc&view=pt&search=aII&p&mlhd=threadf%3A1  663871597155424943&sirnpfrrnsg-f%3A1663871 	113 
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• Buifer; 
° Lanceta estéril descartável; 
• Alcool em sachê; 
o Capilar descartável 
• Bula (anexa) 

Com o intuito de atender uma grande parte da demanda do mercado, estamos solicitando as instituições, que 
verifiquem 

vossa demanda e nos informe com um pré pedido (sujeito a análise de credito) para que possamos acomodar nas 
quantidades 

que serão recebidas. 

O montante solicitado será reservado para a instituição, mediante pagamento, e faturado assim que o produto 

der entrada no estoque da LumiraDX. 

Caso opte por aguardar que haja a demanda, estará sujeito a disponibilidade de estoque, uma vez que, esse produto 

não faz parte da nossa rotina de pedidos regulares de importação. 

Para melhor programação, informo que o teste de COVID - 19 custará: 

R$ 90,00 (noventa reais)! teste. 

KIT com apresentação de 20 testes - R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) 

Quantidade mínima para pedidos: 60 kits com 20 testes (1.200 testes) 

Condição de pagamento: a vista, mediante confirmação de pedido. 

• Para pedidos em quantidades menores que a estipulada acima, anexamos uma relação de 
distribuidores, LumiraDx, para atendimento local. (valor de revenda) 

• A LumiraDx, por questões de política internacional, não atende diretamente entidades públicas, nesse 
caso, por favor, direcione a solicitação a um distribuidor 

Agradecemos desde já e nos mantemos a disposição 

Atenciosamente. 

Camila Dias 

t: +55(11) 5185- 8183 www: lumwadxcorn 
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13/04/2020 
	

Omail - Teste COVID-19 

The information transmitted is intended only for the person ar entity to which it is addressed and rnay comain contidential and/or privileged 
material. Any review, transolission, re-transrnission, dissemination ar other use of, ar taking of any action lo reliance upon this information by 
persons ar entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delate the material 
from any computer, 
LUMIRADX GROUP LIMITED - 09198288- Incorporated on lst September 2014-3 More London Riverside, London, England, SEI 2A0 

6 anexos 

rnage0014p9 
276K 

LUWBRATEK COVID-19 (IgG-IgM) kit completo.pdf 
578K 

tj Registro _Bi 327670112.pdf 
59K 

-j SuplementoAnvisa_2020_03_26.pdf 
92K 

DISTRIBUIDORES COV1D-19 - LUMIRADX.pdf 
106K 

Folder COVID-19 Atual.pdf 
2374K 
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Cassete de Teste Rápido para 
$1 Its.AIflATCV 	COVID-19lgG/IgM 
LLI IVI1 RP'\ 1 L 1\ (Sangue Total/Soro/Plasma) 

Instrução de Uso 
REF INGM-MC42S 
	

Portugu és 
Um teste rápido para a detecção qualitativa de anticorpos (IgG e IgM) para a 
SARS-CoV-2 no sangue total, soro, ou plasma. 
Apenas para uso profissional de diagnóstico in vitro. 
[USO PRETENDIDO] 

O Cassete de Teste Rápido paraCOVID-I9 IgG/lgM (Sangue 
TotallSorolPlasma) é um imunoensaio cromatográfico rápido para a 
detecção qualitativa dos anticorpos lgG e lgM para a SARS-CoV-2 no 
sangue total, soro ou plasma humano, como um auxiliar no diagnóstico de 
infecções primárias e secundárias da SARS-CoV-2. 
[RESUMO] 

A COVID-19 (Doença doV 'rus Corona) éa doença infecciosa causada pelo 
coronav nus mais recentemente descoberto. Este novo v 'rus e doença eram 
desconhecidos antes do in bio do surto em Wuhan, China, em dezembro de 
2019. Os sintomas mais comuns da COVID-19 são febre, cansaço e tosse 
seca. Alguns pacientes podem ter dores e tonturas, congestão nasal, coriza, 
dor de garganta ou diarreia. Estes sintomas são geralmente leves e 
começam gradualmente. Algumas pessoas ficam infectadas ma não 
desenvolvem quaisquer sintomas e não se sentem mal. A maioria das 
pessoas (cerca de 80%) se recupera da doença sem precisar de tratamento 
especial. Cerca de 1 em cada 6 pessoas que contraem a COVID-19 fica 
gravemente doente e desenvolve dificuldades para respirar. As pessoas 
mais velhas, e aquelas com problemas módicos subjacentes como pressão 
arterial elevada, problemas card ócos ou diabetes, têm maior probabilidade 
de desenvolver enfermidades graves. Cerca de 2% das pessoas com a 
doença não sobrevivem. As pessoas com febre, tosse e dificuldade para 
respirar devem procurar assistência módica. As pessoas podem contrair a 
COVID-19 de outras pessoas que apresentam o ví'us. A doença pode se 
espalhar de pessoa para pessoa através de pequenas got bulas do nariz ou 
da boca que são espalhadas quando uma pessoa com a COVID-19 tosse 
ou espirra. Essas got bulas caem sobre objetos e superfbies ao redor da 
pessoa. Outras pessoas então pegam a COVID-19 tocando nesses objetos 
ou superfóies, depois tocando seus olhos, nariz ou boca. As pessoas 
também podem contrair a COVID-19 se respirarem got bulas de uma 
pessoa com a COVID-19 que tosse ou espirra gottulas. A maioria das 
estimativas do per belo de incubação da COVID-I9 varia de 1-14 dias. 
O Cassete de Teste Rápidopara COVID-19 lgG/lgM(Sangue 
TotallSoro/Plasma) é um teste rápido que utiliza uma combinação de 
part bulas coloridas revestidas com o antijeno SARS-CoV-2 para a 
detecção dos anticorpos IgG e lgM para a SARS-CoV-2 no sangue total, 
soro ou plasma humano. 
[PRINC @iO] 

O Cassete de Teste Rápido para COVID-19 lgG/lgM(Sangue 
Total/Soro/Plasma) é um imunoensaio qualitativo baseado em membrana 
para a detecção dos anticorpos SARS-CoV-2 no sangue total, soro ou 
plasma. Este teste consiste de dois componentes, um lgGelgM. No 
componente lgG, a lgG anti-humana é revestida na região da linha de teste 
da IgG. Durante o teste, a amostra reage com as part bulas revestidas com 
o ant gero SARS-CoV-2 no cassete de teste. A mistura migra então para 
cima na membrana cromatograficaniante por ação capilar e reage com a 
lgG anti-humana na região da linha de teste da IgO. Se a amostra 
apresentar anticorpos lgG para a SARS-CoV-2, aparecerá uma linha 
colorida na região da linha de teste da lgG. No componente lgM, a 
IgManti-humana é revestida na região da linha de teste da lgM. Durante o 
teste, a amostra reage com a IgManti-humana. Os anticorpos lgM para a 
SARS-CoV-2, se presentes na amostra, reagem com a IgManti-humana e 
as part bulas revestidas com a ant Ceno SARS-CoV-2 no cassete de teste, 
e este complexo é capturado pela IgManti-humana, formando uma linha 
colorida na região da linha de teste da lgM. 
Portanto, se a amostra apresentar anticorpos lgG para a SARS-CoV-2, uma 
linha colorida aparecerá na região da linha de teste da IgG. Se a amostra 
apresentar anticorpos lgM para a SARS-CoV-2, aparecerá uma linha 
colorida na região da linha de teste da lgM. Se a amostra não apresentar 
anticorpos para a SARS-CoV-2, não aparecerá uma linha colorida em 
nenhuma das regiões da linha de teste, indicando um resultado negativo. 
Para servir como um controle do procedimento, uma linha colorida 
aparecerá sempre na região da linha de controle, indicando qu 
adicionado o volume adequado da amostra e que ocorreu o ejfe 
absorção pela membrana. 
[PRECAUÇÕES] 

• Apenas para uso profissional de diagnóstico in vitro. Não utilizar após a 
data de validade, 

• Não comer, beber ou fumar na área onde as amostras ou kits são 
manuseados. 

• Manusear todas as amostras como se as mesmas contivessem agentes 
infecciosos. Observe as precauções estabelecidas contra riscos 
microbiolégicos durante todo o procedimento e siga os procedimentos 
padrões para a eliminação adequada das amostras. 

• use vestuário de proteção, como jalecos de laboratório, luvas 
descartáveis e proteção para os olhos quando as amostras forem 
testadas. 

• Os testes, amostras e material potencialmente continad,q,usas 
devem ser descartados de acordo com os reguiamentdiocai 

• A umidade e a temperatura podem afetar negativamen.' 5 
[ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE] 
Armazenar como embalado na embalagem vedada àtempera 	'ente 
ou refrigerado (2-30 'C). O teste é estável até a data de validade impressa 
na embalagem vedada O tampão não coberto pode ser armazenado á 
temperatura ambiente ou refrigerado (2-30'C) por pelo menos 1,5 meses. O 
teste deve permanecer na embalagem vedada até a sua utilização. NÃO 
CONGELAR. Não utilize após a data de validade, 
[MATERIAIS] 

A embalagem pequena contém: 

1. Cassete de teste 

2. Dessecaria, 

A embalagem grande contêm: 

3. Tampão (0,02% NaN3 + 

0,025% Sulfato de Canamicina) 

4. Lanceta esterilizada 

S. Álcool em sachê 

6. Capilar descartável 

7. Instrução de uso 
[ORIENTAÇÕES DE USO] 

Deixe o cassete de teste, a amostra, o tampão e/ou os controles 
atingirem condição de equil brio à temperatura ambiente (15-30t) 
antes de executar o teste. 
Abra a embalagem pequena, retire o cassete de teste e coloque-o sobre 
uma super` bie limpa e nivelada. Os melhores resultados serão obtidos se o 
ensaio for realizado dentro de uma hora. 

1 Abra a embalagem grande, retire o frasco tampão, a lanceta esterilizada 
e outros materiais, Torça a aba do frasco tampão sem apertar. Em 
seguida, coloque-o sobre uma superf 'ele limpa e nivelada. 

2. Retire cuidadosamente a tampa da lanceta esterilizada. 
3. Use o álcool em sachéforneoido para limpar o local da punção. 
4. Empurre a lanceta esterilizada firmemente no local escolhido. Deixe 

acumular uma grande gota de sangue de fluxo livre no local da punção. 
Para aumentar o fluxo de sangue, utilize o polegar e o indicador para 
aplicar suavemente uma pressão ao redor do local da punção. 

5. Adicione a amostra de sangue ao cassete de teste usando ou o capilar 
descartável inclu do na embalagem grande. 

6. Como usar o Capilar Descartável: 
Segure o capilar descartável verticalmente no local da punção e colete o 
sangue total preencher o capilar até a Linha de Enchimento 
ijagimadamente lOpI), transfira o sangue coletado para o poçode 
aMcxqa (5) do cassete de teste, depois adicione 2 gotas de tampão 
',imadamente BOpI) no poço de tampão (B) e inicie o temporizador. 

çtvite tocar o capilar descartável diretamente no dedo. 
Ø Aguarde até aparecer a(s) linha(s) colorida(s). Leia os resultados em lo 
• minutos. Não interprete os resultados após 20 minutos. 

OBSERVAÇÃO: Este teste também pode ser realizado com amostras 
de soro/plasma, de acordo com as seguintes instruções: Colete a 
amostra de soro/plasma até a Linha de Enchimento (aproximadamente 
lOpi), e transfira a amostra para o poço de amostra (8) do cassete de 
teste, depois adicione 2 gotas do tampão (aproximadamente SOpl) no 
poço de tampão (6) e inicie o temporizador. Leia os resultados em 10 
minutos. Não interprete os resultados após 20 minutos. 
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[INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

A 
hMij 

POSITIVO 
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POSITIVO 
I9G e 	I9MPOSITIVOS:*  Aparecem 
três linhas. Uma linha colorida deve 
estar na região da linha de controlo 
(C), e duas linhas coloridas devem 
aparecer na região da linha de teste 
lgG e na região da linha de teste lgM. 
As intensidades de cor das linhas não 
precisam 	combinar. 	O 	resultado 	é 
positivo para os anticorpos IgO e lgM e 
é indicativo da infecção secundária da 
SARS-COV-2. 
JgG 	POSITIVO:* 	Aparecem 	duas 
linhas. Uma linha colorida deve estar 
na região da linha de controle (C), e 
uma linha colorida aparece na região 
da linha de teste lgG. O resultado é 
positivo para a lgG espeo fica do v bis 
SARS-COV-2 	e 	é 	provavelmente 
indicativo de infecção secundária da 
SARS-COV-2. 
lgM 	POSITIVO:* 	Aparecem 	duas 
linhas. Uma linha colorida deve estar 
na região da linha de controle (C), e 
uma linha colorida aparece na região 
da linha de teste 	lgM 	O resultado é 
positivo 	para 	anticorpos 	lgM 
espec ficas do v bis SARS-COV-2 e é 
indicativo 	de 	infecção 	primária 	da 
SARS-COV-2. 

NEGATIVO 

A 
NEGATIVO 
lima 	linha 	colorida 	aparece 	na 
região de 	controle 	(C). 	Nenhuma 
linha aparece ria região da Pinha de 
teste (T). 
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INVALIDO 
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INVÁLIDO 
A linha de controle não aparece. 
Volume insuficiente de amostras ou 
técnicas de procedimento incorretas 
são as razões mais prováveis para a 
falha da linha de controle. Reveja o 
procedimento e repita o teste com um 
novo teste. Se o problema persistir 
interrompa imediatamente o uso do 
cassete de teste e entre em contato 
com seu distribuidor local. 

[CONTROLE DE QUALIDADE] 
Um controle do procedimento está inclu do no teste. Uma linha colorida que 
aparece na região da linha de controle (0) é considerada um controle 
interno. Ela confirma a ocorrência adequada do efeito de absorção pela 
membrana 
Os padrões de controle não são fornecidos com este cassete de teste; 
contudo, recomenda-se que os controles positivos e negativos sejam 
testados como uma boa prática laboratorial para confirmar o procedimento 
de teste e verificar o desempenho adequado do leste. 
[LIMITAÇÕES] 

1. O Cassete de Teste Ridopara COVID-19 lgG/lgM(Sangue 
Total/Soro/Plasma) é apenas para uso diagnóstico in vitro. O teste 
deve ser utilizado para a detecção de anticorpos SARS-COV-2 apenas 
em amostras de sangue total, soro ou plasma. Nem o valor quantitativo 
nem a taxa de aumento da concentração de anticorpos da 
SARS-COV-2 podem ser determinados por este teste qualitativo. 

2. O Cassete de Teste Rápido para COVID-19 lgG/lgM(Sangue 
Total/Soro/Plasma) apenas indicará a presença de anticorpos 
SARS-COV-2 na amostra e não deve ser usado como critério único 
para o diagnóstico da SARS-COV-2. 

3. No in bio precoce da febre, as concentrações de anti-SARS-COV-2 lgM 
podem estar abaixo dos n 1/eis detectáveis. 

4. A presen ça ou ausência cont flua de anticorpos não pode ser usada 
para determinar o sucesso ou o fracasso da terapia. 

5. Os resultados de pacientes imunossuprimidos devem ser interpretados 
com cautela. 

6. Como em todos os testes de diagnóstico, todos os resultados devem 
serinterpretados em conjunto com outras informações cl bicas 
dispon 1/eis para o médico. 

7. Resultados negativos não descartam a infecção por SARS-CoV-2, 
particularmente naqueles que estiveram em contato com o v bis. 
Testes de acompanhamento com diagnóstico molecular devem ser 
considerados para descartar infecção nesses mdiv duos. 

8. esultados positivos podem ser devidos a infecção passada ou presente 
com cepos de coronav 'rus que não sejam SARS-CoV-2, como 
ccronav [os HKU1, N1_63, 0C43 ou 2295. 

9. Os resultados do teste de anticorpos não devem ser usados como 
única base para diagnosticar ou excluir a infecção por SARS-CoV-2 ou 
para informar o status da infecção. 

10. Não para triagem de sangue doado. 
[VALORES PREVISTOS] 

A infecção primária por SARS-COV-2 é caracterizada pela presença de 
anticorpos lgM detectáveis 3-7 dias após o in bio da infecção. A infecção 
secundária por SARS-COV-2 é caracterizada pela elevação da lgG 

espec fica da SARS-COV-2. Na maioria dos casos, esta 4tacompanhada 
por n heis elevados da lgM. 	 ' 	VÍSLO 
KCARACTERbTICAS DE DESEMPENHO] 

Sensibilidade e Especificidade  

O Cassete de Teste Rido de lgG/lgM para COVID-19 foi comparado com 
o diagnóstico cl hico (Confirmado). O estudo incluiu 448 amostras para IgG 
e 456 amostras para IgM. 

Resultados da luO 

Método Diagnóstico 

Positivo 
(Confirmado) 

Cl hico 

Negativo 

Resulta 
dos 

Totais Cassete de 
Teste R4ido 
de lgG/IgM 

da COVID19 
para 1 O 

Resultados 
Positivo 75 2 77 

Negativo O 369 369 

Resultados Totais 75 371 446 
Sensibilidade Diagnóstica: 100.0% (95% Cl: 96,1 h - 100,0%)* 
Especificidade Diagnóstica: 995% (95% Cl: 98,1 I - 99,9%)* 

Precisão: 99,6% (95% CI: 98.4% - 99,9%)t 

intervalo de Confiança  
Resultados da IaM 

Método Diagnóstico Cl bico 
(Confirmado) 

Resulta 
dos 

Totais 
Cassete de 

Teste Rido 
de I9G/lgM 

da COVID-19 

Resultados Positivo Negativo 
Positivo 78 3 81 

Negativo 7 368 375 
para lgM 

Resultados Totais 85 371 456 
Sensibilidade Diagnóstica: 91,8% (95% Cl: 83.80! - 98,6%)* 
Especificidade Diagnóstica: 992% (95% Cl: 97,7/a - 998%)* 
Precisão: 97,8%( 95% Cl: 96,0% -
*Intervalo de Confiança  

Reatividade Cruzada 
O Cassete de Teste Rido de lgG/lgM para COVID-19 (Sangue 
Total/Soro/Plasma) foi testado para amostras positivas de v [os 
anti-influenza A, anti-influenza E, anti-RSV, anti-Adenov [os, HBsAg, 
anti-Sfilis, anti-El. Pylori, anti-HIV, anti-HCV e E-lAMA. Os resultados não 
mostraram reatividade cruzada. Foi observada alguma reatividade cruzada 
com amostras positivas para o anticorpo SARS-CoV e o Fator Reumatoide. 
E pose 1/el a reação cruzada com amostras positivas para o anticorpo 
MERS-CoV. 

Substâncias Interferentes 
As seguintes substâncias potencialmente interferentes foram adicionadas 
às amostras negativas de COVID-19. 
Acetaminofena:20mg/dL Cafe ha: 20 mg/dL 
Albumina:29/d1—Acido 	Acetilsalic rico: 20 mg/dL 
AcidoGent&ico:2Omg/dL Etanol: 1% 
ÂcidoAscérbico:2g/d1. 	Creatina: 200 mg/dL 
Bilirrubina:lg/dL 	Hemoglobina: 1000 mgldL 
AcidoOxico:60m9/d1— 	Acido Urico: 20 mg/ml 
Nenhuma das substâncias na concentração testada interferiu no ensaio. 
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IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR: 
LumiraDx HealthCareLtda 
Av. Chucrizaidan, 1550— 17 "andar — sala: 1705 e.176n 
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CNPJ: 22.940.751/0001-20 
Reg. MS,  81327670112 
Resp. Tão. Gerson Alberto Pereira CRB .M/SP 3750 

Número: 	 RP5330500 
Data de Vigência: 	24/03/2020 
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Detalhamento c os ítens 

Relatóno e otaçao' cotação rã 

TOTAL 

RS 110,00 

Data 
Licitação 

01 /fl32O2D 

2 

TEM UNITÁRIO 

109,97 

PREÇOS QUANTIDADE 

11  reagente para diagnóstico clínico 7 

Preço Compras 
Governamentais 

Órgão Público Identificação 

Dispensa de 
Liniração N° 

5&/2021c 

UASa 1.55901 

EMPRESA BRASILEIRA DESERVIÇOS HOSPITALARESIHOSPITAL ESCOLA DA 
UNIV. FEDERAL DEPELOTAS 

o 

:dii4: 4ãtitü 

Quantidade Descrição 	 Observacão 

1 Unidade 	reagente para diagnsti,codinicó7tipo conjun completo, tipo de anühse* qualitatvoanti coronaviruo covid19 igge igm,ares 
entaçao* teste método* ]rru000romstografle 

Valor do item era relação ao total 

Ø1) reagente para... 

4 	.... 
Quantidade de preços por Item 

3 .......................................-

z 

Responsável; Cláudio O 
Deportamento: Coordenação de Apoio Técnico Administrativo 

e 

COMANDO DO EXERCI r0IHCSPITAL MILITAR DEÂREA DE CAMPO GRANDE 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARESHOSPITAL 

UNI'VERSITARIO LAURO WANDEESLEY 

Valor Unitário 

Dispensa de 
	

0110312020 	R$ 94,00 
Licitação N- 

20/2020 

UÁSG: 160143 

Dispensa de 	01/03/2020 
Licitação N- 

34/2020 

UA$G: 155023 

109,97 
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VALOR DA PROPOSTA FINAL 

R$ 94,90 

Telefone: 
(fl) 2570-0740 

Ema i 

Iicitaoao@nledjovcnsohnco 

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor 

Filtros Utilizados: Período : 17/10/2019 à 14/04/2020; Palavra Chave: leste covid 19; 

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DF SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS 

Objeto: Aquisição de TESTES RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19. 

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7-REAGENTE PARÁ 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE* 

OIIALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-1 O iGG E IGM, APRESENTAÇÃO* 

TESTE) MÉTODO- IMUNOCROMATOGRAFIA 

R$ 110,00 

Apenas Materiais; Operador: OtdEofçeW 1t0N 

Data: 01/03/20200000 
	

V 

Modalidade: Dispensa de Licitação 	
visru 

Si NÃO 

Identificação: Dispensa de Licitação N0  55/2020/ 

UASG: 155901 

Lote/Item: 1/1 

CNPJ RAZÃO SOCIAL 00 FORNECEDOR 

Ata: Link Ata 

- 	Fonte: v,w.comprasgovernamentais.gov.br  

Quantidade: 300 

Unidade: Teste 

UF; OS 

VALOR DA PROPOSTA FINAL 

07.726133/9ODj-99 S1CLA 13I51 R[BtJI000A DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO LTDA E 	 R$ 110,00 

*VENCEDOR* 

Marca: cicia 
Fflr ria ate: Fabricante não informado 
Descrição REAGENTCPARÁ DIAGNOSTICO CIJNIC0 7 "jPO COnIJUNTO C0I-IPLET tlTtJ:t:E.ANÃI.:  IS, ACUJ ITATIVO ANTI CORDINAVÍRUS CO 19 IG:GE lo 
M APRESENTAÇAO' TESTE t1ÉTO0xOe  IM,JNOCROMATO&RAFIA 

tado: 
	

Cidade: 	 Endereço: 
	

Tela-forte: 
Porto Alegre 	 AV SERTORIO 5569 

	
(51) 20942090 

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor 	 R$ 94,90 

Filtros Utilizados: Periodo: 11/] 0/2019 à 14/04/2020; Palavra Chave: teste oovid 19; Apenas Materiais; Operador: QtdFomeCedor: 

Data: 01/03/2020 00:00 

Modalidade: Dispensa de Licitação 

SRP: NÃO 

Identificação: Dispensa de Licitação Ri  20/2020 / 

0450:160143 

Lcte/Item: 1/1 

Ata: Link Ata 

Fonte: www.cornprasgovernamentais.gcvhr 

Quantidade: 500 

Unidade: Unidade 

11 F: MS 

órgão: COMANDO DO EXERCITO 

HOSPITAL MILITAR DEÀREA DE CAMPO GRANDE 

Objeto: Material de uso laboratorial 

tescrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7-REAGENTE PARA 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 4 TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE* 

QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 100 E IGM,APRESENTAÇÃO* 

TESTE, MÉT0O0 IMUNOCROMATOGRAPIA 

CNPJ 
	

RAZÂO SOCIAL DO FORNECEDOR 

05343 029/DOO1 913 MEDLEVTNSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 1-1091° 

* VENCEDOR * 

Marca: unidade 
Fabricante Fabricante não informado 
Descrição REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLÍNICO 7 Tipo LO UNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE* OUALITATIVO A 
V APRESENTAÇÃO* TESTE MÉTODo IMUNOCR0MATOGRAFIA 

Estada 	Cidade 	Endareço 	Nome de Contato 
ES 	Serra 	R DOIS S/N 	JOSE MARCOS SZUSTES 

CORONAvÍRU5 C0VlD-1 Q 160 EIS 

Preço (Compras Governamentais) 5: Peço do Fornecedor Vencedor 	 R$ 125,00 

Filtros Utilizados: Perl000: 17/10/2019 à 14/04/2020; Palavra Chave: teste oovid 19; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor: 
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órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LADRO WANDERLEY 

Objeto: Aquisição emergencial de TESTE RÁPIDO PARA COVID-1 9 e PARA 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DAS INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS COMUNS. 

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7-REAGENTE PARÁ 

DIAGNÓSTICO CI.ÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE' 

QUALITATIVO ANTI CORUNAVÍRUS COVID-1 g 180 E IGM, APRESENTAÇÃO* 

TESTE, MÉT000* IMUNOCROMATOGRAFIA 

CNPJ 	 RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR 

Data: 01/031202000:00 	- 

Modalidade: Dispensa de Licitação 

SRP: NÃO 

Identifioaço: Dispensa de Licitação N 

UASG: 155023 

Lote/Item: 1/1 

Ata: Link Ata 

Fonte: www.eomprasgovernarnentais.qov.hr  

Quantidade: 400 

Unidade: Teste 

UF: PB 

VALOR DA PROPOSTA FINAL 

1 L428.1 6510001-9C DIÁ1OFÁRMA COMERCIO ESERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES 
*V9CEDOR * 

Meroa:LABTES'E 
Fabrican  Ro Fabncarse não ínforruado 

Deecriçao REALSQNTEPARA DIAGNOSTICO CLINICO7 TIPO CONJUNTO COMPLETO TIPO DE 4N4LI3L QUALITATIVO AR 11 CORONAVIRLISCOVIU 19 CG [IS 
M APRESENTAçAo TESTE METODD* IMJNUCROMATOORAFFA 

Estado 	 Cidade! 	 Endereço 	 Telefone 
P9 	 Joao Pessoa 	 AVENIDA DOM PEDRO II 251 	 (83) 4141-3679 
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GmaiI - Proposta Teste Rápido COVID-19 OItraMedFLU 

    

       

tlNeZ'.e7\ 

clauduo costa cclaudo.pmvcgp .J J,. CIUCIDi ffi. 

                 

                 

                 

Proposta Teste Rápido COVID-19 OItraMedFLU 
1 mensagem 

     

Treinamento - Oltramed <treinamento@oltramed.com.br> 
Para: claudio.pmvcgmaiI.com  
Cc: valsousa81@icloud.com  

   

14 de abril de 2020 15:58 

Boa tarde, conforme solicitado segue em anexo nossa proposta comercial do teste rápido de COVID-19. 

Att, 

Proposta Comercial 0166 Municipio de Vitória da Conquista -convertido.pdf 
347K 
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OltraMe i 

Proposta Comercial 

Município de Vitória da Conquista 

AU: Sr. Claúdio Costa 

Prezados Srs. 

Conforme solicitado, segue proposta para venda dos respectivos itens: 

1) Preços e Quantidades 

Teste SARS Cov 2 (OltraMedF[U) 7.000 R$ 95,00 R$ 665.0O0OO  20 

661 10 

2) Condições Comerciais 

Proposta ii&166flO20 

• Incluso PIS/COFINS e !CMS 

• Frete FOB 

• Forma de pagamento: 50% adiantado e 50% na retirada do pedido. O pedido é colocado na 

fábrica mediante ao pagamento de 50% adiantado e o comprovante do pagamento. 
• Previsão de entrega: 15  25 dias após o pagamento. 
• Este produto está sendo importado conforme resolução - RDC 356/2020, produto essencial 

para o combate à COVID-19, sendo este regularizada e comercializado em jurisdição 

membro do IMDRF- Internacional Medical Device Regulators Forum, conforme preconizado 
na resolução RDC n°356, de 23 de março de 2020. 

Esta proposta tem validade de até 03 dias após o recebimento em função da estoque reduzida destes itens. 
o aceite das condições acima descritas está condicionada ao envio da proposta assinada. 
O contrata será enviado após a aprovação da proposta. 

Em homenagem ao princípio da boa fé contratual, este documento deve ser tratado como sigiloso e 
confidencial, portanto, sua divulgação, a qualquer outra pessoa que não seja ao remetente, é 
expressamente proibida. 

 

Município de Vitória da Conquista 

Claúdio Costa 



Secretaria Saúde SMS <licitacaosaudevc201 7gmai 

Vis/o 
- 
17.  

-1 flIU4IZU2U 	
Gmeil - Proposta de Testes Rápidos IGGIIGM 

SI Gm&I 

Proposta de Testes Rápidos IGG/IGM 
1 mensagem 

lucas@performatico.com.br  clucas@performatjcocombr> 
Para: licitacaosaudevc2017@gmaji.com  
Cc: Iucasantosbarbosa25@gmajl.com  

15 de abril de 2020 às 11:26 

Bom dia Cláudio, 

Segue nossa proposta de preços com os valores com a última atualização dessa segunda feira. 

Lucas Santos Barbosa - Diretor Comercial 

E-mail: lucas@performatico.com.br  

Telefone e Whatsapp: 75 9 9116 3336 

n:itáirl ice 

Vit da Conquista - Proposta Comercial Teste Covid-19 SEAL.pdf 
302K 



PROPOSTA COMERCIAL 

TESTE COVID-19 

À Secretaria De Saude Vitoria Da Conquista 

Preparado por 

Cícero Sousa - CPF 014.355.931-11 

cicerocâseaIteIecomcombr 

Brasília, 15 de abril de 2020 



Prezado, 

Conforme solicitado, envio abaixo a proposta comercial para fornecimento de teste COVID-19. 

INVESTIMENTO: 

a É, 

R$ 

r 

875000,00 
01 7000 teste Teste rápido para Covid-19 INNOVITA R$ 125,00 

Os valores apresentados na tabela de investimento, consideram todos os impostos e taxas para 
entrega de responsabilidade da Seal. 

FORMA DE PAGAMENTO: 

Carta de Crédito - Banco do Brasil ou Contrato/empenho. 

PRAZO DE VALIDADE DE PROPOSTA 

O prazo de validade de nossa proposta é de 05 dias, contados da data de sua apresentação. 
Podendo ser revalidados por igual período após nova solicitação. 

2 
SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LEDA 

São Paulo 1 Brasíliaf Minas Gerais J Rio de Janeiro 1  Santa Catarina 
wwwsea!t&ecom.comur - 55 (11) 3877-4057 



VZfIc, 

\<c10 

PRAZO DE ENTREGA: 

Prazo de Entrega: 10 a 15 dias corridos. 

Frete Aéreo / Rota de entrega: Shangai - Amsterdã - RJ. 

Dados da Empresa: 

SEAL INTEGRACAO E TECNOLOGIA LTDA 
V VP 5 E, S/N - QUADRA 09, LOTE 07, SALA 05 
ANAPOLIS - GOlAS - CEP 75132-125 
CNPJ: 11.903.016/0003-92 

Atenciosamente, 

Brasílj, 15 de Abril de 2020 

Cícero Sousa 
Gerente de Negócios 
4 55 (61) 98163-1174 
+55(611 99909-3985 

cicero(seaIteIecorn.co m.br 

dlii www.seajteleconi.cornbr 

SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
São Paulo 1 Brasíijaj Minas Gerais í Rio de Janeiro 1 Santa Catarina 

www,seajtefecorncornbr - 55 (ii) 3877-4367 



14104/2020 Grnail - DOCUMENTOS PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Secretaria Saúde SMS <licitacaosaudevc201 7@g 

DOCUMENTOS PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Rafael Marinho <rafael@medtest.com.br> 
Para: Secretaria Saúde SMS <licitacaosaudevc201 7gmail.com> 

Bom dia! 

Seguem os documentos solicitados, 

Favor Confirmar o recebimento!! 

OBS.: Dados Bancários - 

BANCO DO BRASIL 
AG 2957-2 
C/C 19676-2 
CNPJ 083958210001-86 
MEDTEST DIAS COM DIST IMP E EXP DE MAT MED LTDA 
[Citação ocultada] 

14 de abril de 2020 às 10:55 

Rafael Marinho 
Ufrøor Cwnerçtat 

TfamedtatvomMr 

G ct719ogog5533 
!kX: 71210O-4022 
medtetcorobr 

ia Ru tagl. 09 L c9ad 
%F trnmd# Frcas-thia. c9p 42.7M-flc 

      

17 anexos 

   

CamScanner 04-14-2020 10.41 31.pdf 
327K 

tj Chave de Autenticação RG JESSICA.pdf 
170K 

RO Jessica com selo.pdf 
785K 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 31 .03.2021 .pdf 
15K 

ANVISA ITAGI.pdf 
27K 

CND ESTADUAL Venc 19.04.2020.pdf 
442K 

CND FEDERAL Venc 02.09.2020.pdf 
41K 

CNDT 07 07 2020.pdf 
85K 

CND Municipal Venc 27.05.2020.pdf 
369K 

CNPJ Emitido 20.12.2019.pdf 
144K 

tj Concordata e Falencia Vai. 30.04.2020pdf 
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14/04/2020 	 Gmait - DOCUMENTOS PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

17K 

42 Consulta ao Cadastro Inscrição Estadual Emitido 20.12.2019.pdf 
115K 

Alvara Vig Sanit 04.10.20202 COM SELO.pdf 
1213K 

FGTS Venc 11.07.2020.pdf 
80K 

Contrato Consolidado 12 alteração ITAGI com chavepdf 
1015K 

Balanço Patrimonial 2018 SpecLpdf 
10126K 

docOl 317320200403112942 (1).pdf 
316K 
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Rua André Luís Ribeiro da Fonte, n98 
Pitangueíras, Lauro de Freitas - BA 

71 2108 4020 
medtest.com.br  

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

E-mail: coaf.vitoriadaconquista@igmaií.corn  
Data 13104/2020 

COTAÇÃO DE PREÇOS —2020 083 
Medtest Diagnostica Com. Dist. lmp. e Exp. de Mat. Médicos LTOA 

CNN n9  08.395.821/0001-86 
FONE 712108-4020 

  

ITEM DESCRIÇÃO UF QIJANT V. IJNIT V.TOTAL 

01 Coronavírus (COVID-19) IgG/IgM (Teste Rápido) é um irnunoensaío 
cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos anticorpos IG 

e lgM para COVID-19 em sangue total, soro ou plasma com auxílio ao 
diagnóstico 	de 	infecções 	primárias 	e 	secundárias 	pelo 	novo 

Coronavírus. 
Apres, Kit t/ 20 testes. 
Marca: ABBOTT 

TESTE 7000 R$ 88,90 R$ 622.300,00 

Valor Total R$ 622.300,00 

CONDICÕES PARA FORNECIMENTO: 

Pagamento: contra empenho. 

Impostos Inclusos. 

• Validade da Proposta: 30 dias. 

• Prazo de Entrega: prev, 30/04/2020. 

• Frete: CIF. 

Maiores esclarecimentos, favor entrarem contato com nosso Setor Comercial. 

hoS0J 	ç4 - 
MEDTEST DIAGNOSTICA COM DIST MAT MEDICOS 
Soluções Integradas em Diagnóstico 
Departamento Comercial 
PABX: (71)2108-4020 
E-mail: jessica@medtest.com.br  

rNPJ; 08395.821/0001gj 
MEDTESr 

D'AGNóSTICA COMÉRCIO DSTRIBulçÂ 
IMPOR}Aç40 E UPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS UDA 

Rua Itagi, 1,12 433, Quad,aog, 	tØlame nto Jardim Belo Horlzont, 

L_LAUJ Q P :FRE1iAL,$AJ 



Um teste de diagnóstico rápido para a detecção qualitativa de anticorpos IgG e lgM 

contra SARS-CoV-2 no sangue total venoso, sangue total pela punção digital, 

soro ou plasma. 

1135913101 
Data Efetiva: XãO(X-XX-XX. 

Versão ]FUI: XX 

asePoitst'M 

Dispositivo de Teste Rápido COV!D1 9 
IgG/IgM 
(Sangue total venoso/Sangue total por punção digital/soro/plasma) 
(Número de catálogo: ICO-402) 
insirução dn mo 	 Potugsiia 

Para uso para diagnóstico lo vitro. 

Para uso profissional apenas 

USO PRETENDIDO 

O Dispositivo de Testa Rápido BasePoint'5  COVID -19 IgGIIgM é um 

ensaio imunocromatogrâfico para detecção rápida e qualitativa dos 

anticorpos lgG/lgM produzidos contra o vírus SARS-CoV-2 (síndrome 

respiratório aguda grave coronavinJs 2) em amostra de sangue total venoso 

humano, sangue total pela punção digital, soro ou plasma. O teste deve ser 

usado como auxilio no diagnóstico da doença por infecção por coronavírus 

(COVID-19), causada pelo SARS-CoV-2. 

O teste fornece resultados preliminares. Resultados negativos não excluem 

a infecção por SARS-CoV-2 e não podem ser usados como única base para 

o tratamento ou outra decisão, 

RESUMO 

Em 31 de dezembro de 2019, vários casos de pneumonia na cidade de 

Wuhen, província de Hubei, na China, forem relatados à Organização Mundial 

da Saúde (OMS). O novo vírus, agora conhecido como SARS-CoV-2 

(anteriormente conhecido como 2019-nCoV), um vírus de RNA da família beta 

coronavírus, se espalhou pela China e para outros países e territórios. A OMS 

nomeou s doença causada pelo SARS-CoV-2 como doença coronavírus 

2019 (abreviada como "COVID-19'), 

RESUMO 

O dispositivo de teste rápido basepoint°° COVID-19 lgG/lgM é baseado 

no princípio do imunoenssio de captura para determinação de anticorpos 

SARS-CoV-2 lgG/lgM no sangue total venoso, sangue total pela punção digital, 

soro ou plasma. Quando a amostra é adicionada ao dispositivo de teste, a 

amostra é absorvida no dispositivo por ação capilar, mistura-se com o 

conjugado de antígeno-corante SARS-CoV-2 e flui através da membrana pré-

revestida. 

Quando o nível de anticorpos SARS-CoV-2 na amostra está igual ou superior ao 

cufoff (o limite de detecção do teste), os anticorpos ligados ao conjugado 

antígeno-corante são capturados pelo anticorpo anti-19C humano e pelo 

anticorpo anti-humano cadeia p  imobilizado na legião de testa (1') do 

dispositivo, e isso produz moa banda de teste colorida que indica um 

resultado positivo. Quando o nivel de anticorpo SARS-CoV-2 na amostra é zero 

ou abaixo do cutoff desejado, não há uma faixa colorida visível na região de 

teste m do dispositivo. Isso indica um resultado negativo. 

Para servir como controle de procedimento, uma linha colorida aparecerá  

na região de controle(C), se o teste foi realizado corretamen 

PRECAUÇÕES 

Este kit é apenas para uso diagnóstico in vitro. 

Todas as amostras devem ter tratadas como capazes de transmitir doenças. 

Use as precauções apropriadas na coleta, manuseio, armazenamento e 

descarte de amostras de pacientes e do conteúdo do kit usado. 

• Use equipamento de proteção individual adequado (por exemplo, aventais, 

luvas, proteção pare os olhos) ao manusear o conteúdo deste kit. 

• O armazenamento e transporte adequados das amostras coletadas são 

críticos para a realização deste teste. 

• Descartar o dispositivo de teste após o uso. O teste não pode ser usado 

mais de uma vez. 

• Não toque na área de reação da tira deteste. 

• Não use o kit de teste após o prazo de validade. 

Não use o dispositivo de teste se a bolsa estiver perfurada ou mal vedada. 

Os testes devem ser aplicados por pessoal treinado profissionalmente, 

trabalhando em laboratórios ou clínicas certificadas nas quais as amostras 

são coletadas por profissional de saúde qualificado. 

• O resultado do teste deve ser interpretado pelo médico, juntamente com 

os achados clínicos e outros resultados de exames laboratoriais. 

• DESCARTE APÓS A UTILIZAÇÃO: Todas as amostras e os itens do kit 

utilizados apresentam risco infeccioso. O processo de eliminação dos 

mesmos deve seguir a lei local de eliminação de resíduos infecciosos ou 

e regulamentação do laboratório. 

MA 'E E R IA L 
Material Fornecido 

• 20 bolsas seladas individuais, cada bolsa contém: 

• 1 x Dispositivo deteste 

• 1 x bolsa de dessecante 

• 20 conta-gotas descartáveis (para todos os tipos de amostras) 

• Tampão diluente (16 mL) 

• Instrução de uso 

Material necessário, mas não fornecido 

• Recipientes para coleta de amostras 

• Lanceta estéril 

• Compressa embebida em álcool 

• Coletor de sangue total 

• Centrífuga (para amostra de soro/plasma) 

• Cronómetro 

• Equipamento de proteção individual, como luvas, máscara médica, óculos 

e jsleco. 

• Recipiente e desinfetantes apropriados para risco biológico. 

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE 

• Armazene a 2-30°C na bolsa salada até a data de validade impressa 

na embalagem. Não congele. 

O dispositivo de teste deve ser usado dentro de 1 hora após a 

retirada da embalagem. A solução tampão deve ser tampada 

novamente logo após o uso. 

• Mantenha longe da luz solar, umidade e calor, 

• O conteúdo do kit permanece estável até a data de validade impressa 

na caixa externa, 

COLETA E PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS 

O teste pode ser realizado com sangue total, soro e plasma. 

Para sangue total venoso: 

• De acordo com o procedimento padrão de coleta de sangue venoso, colete 

uma amostra de sangue total por punção venosa usando um tubo de 

coleta de sangue corri anticoagulante adequado (contendo EDTA, heparina 

ou citrato de sódio). Outros anticoagulantes não foram validados e 

podem fornecer resultados incorretos. 

• Recomenda-se que a amostra da sangue total seja testada no momento da 

coleta da amostra. Se es amostras não forem testadas imediatamente, elas 

• poiip%mazenades a 2-'8°C por até 7 dias, 

Mteá oAN 
ttl 
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Cuida nce.12 Jenuary2020. 

INDICE DE 	SIM8OLOS 

iva 
1 Vi 	 1 	(jonsulieas 
Liso paru 	 LJ.0 jostrr.çõess 
dss5no,i.ico 

55 5 rloiage 
tta lias aoler 

Mitnuerodolooe 

—O 

PEP 

Armazraiar entre 
2-3i?C 

Maa5rreeco 

• Os resultados positivos dos testes não descartam coinfecções com outros 

patógenos. Um resultado negativo deste reagente pode ser causado por: 

fl 	coleta inadequada de amostra, transferência inadequada de amostras, o 

titulo do virus na amostra é muito baixo. 

• o nível de enticorpos SARS-CoV-2 está abaixo do limite de detecção do 

teste. 

• variações nos genes virais podem causar alterações nos determinantes de 

anticorpos. 

CARACTERÍSTiCAS DE DESEMPENHO 

A. 	Sensibilidade e Especificidade 

Foram obtidas 596 amostras de casos clínicos, que incluem 361 amostras 

positivas confirmadas para COVID-19 e 235 amostras negativas confirmadas para 

COVID-19, e depois foram comparados os resultados deteste entra o Dispositivo 

de Teste Rápido BasePoint" COVID-19 lgG/lgM e o diagnóstico clínico. Os 

resultados são mostrados abaixo. 

Reagentes 

Diagnóstico clínico- 

Total 
Confirmado 

COvID-19 

Positivo 

Confirmado 

COvlD-19 

negativo 

Dispositivo de Teste 
Rápido BesePoint" 
COVID-19 lgGJlgM 

Positivo 312 1 313 

Negativo 
1 	49 234 283 

Total 361 235 596 

-As decisões de diagnóstico clinico forem baseadas nos critérios do diagnóstico 

CCVI 0-19 e das Diretrizes de Tratamento. 

Sensibilidade: 86,43% (IC de 95%: 82.51%-89.58%) 

Especificidade : 99579/ (IC de 95%: 97.63%'-99.92% 

Precisão: 91,61% (IC de 95%: 89.10%'-93.58%) 

B. 	Reatividade cruzada 

As amostras de pacientes com teste positivo com os seguintes agentes foram 

investigadas com o dispositivo de teste rápido BasePoins° COVID-19 gG/lqM. 

Os resultados não mostraram reatividade cruzada. 

Anticorpo para o virus da parainfluenza 

Anticorpo pare Influenza A 

Anticorpo para Influanza 8 

Anticorpo contra pneumonia por Clodomydio 

Anticorpo para Mycopdosma pneumonioe 

Anticorpo para adenovirus 

Anticorpo do vírus sincicial raspiratorio 

Anticorpo de superfície da hepatite 

Anticorpo do virus da hepatite C 

Anticorpo pare Treponemo patlidum 

Anticorpos anti-HIV 

Anticorpo do vírus Rã 

Anticorpo contra o virus do sarampo 

Anticorpo para citomegainvírus 

Anticorpo para enterovirus tipo 71 

Anticorpo para caxumba 

Amostra positiva do vírus variceta-zoster 

C. 	Interferências 

3 	e' 

Bilirru • ina 250 pmol/L 

Hemoglobina 9 gIL 

Trig Iceri seo 15 mmo IL 

Fatores reumatoides 80 IJI/mL 

Titulo •e anticorpo entinuc ear 
(ANA) 

1240 

Anticorpo antimitocondria (AMA) 80 U/rnL 

Rato lgG 1000 pg/mL 

li Precisão 

• A precisão na execução foi determinada testando 10 repetições de amostras 

negativas e positivas. A taxa de concordância negativa e a taxa de 

concordância positiva devem ser 100% o tempo todo. 

• A precisão entre as execuções foi determinada testando três amostras 

diferentes, incluindo positivas e negativas em três lotes diferentes de 

dispositivos de testa. A taxa de concordância negativa e a taxa de 

concordância positiva devem ser 100% o tempo todo. 
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Inicie o cronómetro. Quando o teste começar a funcionar, você 

rota se mover pela janela de resultados no centro do diapositi 10  tas 
rJ 

"ci Pcsr' 

Aguarde 15 minutos e leia os resultados. Não leia os resulã 

minutos. 

PROCEDIMENTO DE TESTE 

Leia as instruções de uso cuidadosamente antes de executar o teste, 

Deite o dispositivo, o tampão e a amostra atingir à temperatura ambiente (10' 

C»30'C) antes do teste, 

Remova um dispositivo de teste da bolsa rasgando -a e coloque o ¶ 

superfície nivelada. 	 XIA '' Positivo 	Negativo 	Inválido 	Inválido 

Antes do teste, misture o sangue por inversão suave várias vezes, não congele ou 

aqueça amostras de sangue total 

Poro sangue torcel pela punção digitafr 

• Umpe a ires a ser perfurada com uma compressa embebida em álcool. Deixe o 
dedo secar 

• Use uma lanceta estéril, perfure a pele bem no centro do dedo. Aplique pressão 

suave ao- lado do ponto da punção. Limpe a primeira gota de sangue. Permita que 

uma nova gota de sangue se forme. Se o fluxo sanguíneo for inadequado, o dedo 

do paciente poderá ser messsgeado suavemente na base do dedo para produzir 

uma gota de volume suficiente. 

• Colete 10 pL de sangue do dedo com o conta-gotas descartável (na primeira 

linha azul) ou com o coletor de sangue total capilar. A amostra de sangue total 

coletada por punção digital deve ser testada imediatamente. 

Para soro a plasma: 

• De acordo com o procedimento padrão de coleta de sangue venoso, colete uma 

amostra da sangue total por punção venosa usando um tubo de coleta. Se estiver 

coletando plasma, use um tubo de coleta de sangue contendo anticoegulante 

adequado (contendo EDTA, heparina ou citrato da 56db). Outros 

anticoagulantes não forem validados a podem fornecer ressaltados incorretos. 

• Centrifugue o sangue total e separe o plasma dos glóbulos vermelhos o mais 

rápido possível para evitar a hamólise. 

• O teste deve ser realizado dentro de 8 horas após a coleta das amostras. Não 

deixe as amostras em temperatura ambiente por periodos prolongados. As 

amostras de soro ou plasma podem ser armazenadas entre 2'C e S'C por até 3 

dias antes do reste. As amostras de soro ou plasma podem ser armazenadas a - 

20'C por até 9 dias. 

Observação: Leve as amostras i temperatura ambiente antes do teste. Amostras 

congeladas devem ser completamente descongeladas e bem misturadas antes do teste. 

At amostras não devem ser congeladas e descongeladas repetidamente. 

Amostras com excesso de hemólise ou inasivsdas pelo calor não são recomendadas. 

Observação: a janela mais à direita na fita mostra a abreviação do produto "nCoV' 

para identificar este produto. 

INTERPRtTAÇÃO Dos RESULTADOS 

Resultado positivo 

Faixas coloridas aparecem na linha de teste (t) e na linha de controle (C). Indica um 

resultado positivo para os anticorpos SARS'CoV-Z na amostra. 

Resultado negativo 

A faixa colorida aparece apenas na linha de controle (o. Indica que a concentração 

dos anticorpos SARS'CoV'z é zero ou abaixo do limite de detecção do leste. 

Resultado Inválido 

Nenhuma faixa colorida visível aparece na linha de controle após a realização do 

teste. As instruções podem não ter sido seguidas corretamente ou o teste pode ter 

se deteriorado. Recomenda-se que a amostra seja testada novamente utilizando 

outro dispositivo de teste. 

Tipo de amostra e procedimento: 

CON'rROLE DE QUALIDADE 

Para amostras de sanoue total venoso/ soro/ olasms: 

Para usar um conta-gotas descartável: colha cerca de lo pL (até e 

primeira linha azul do conta-gotas) de - amostra de sangue total 

venoso, soro ou plasma, transfira a amostra para a cavidade de 

amostra (cavidade pequena) apertando o capilar e adicione 2-3 gotas 

(cerca da 80 rir) da solução tampão na cavidade tampão (cavidade 

grande). 

Para usar urna pipeta automática: transfira 10 pL de amostra de sangue 

total venoso, soro ou plasma pare a cavidade de amostra (cavidade 

pequena) e adicione 2-3 gotas (cerca de 80 pL) de solução tampão à 

cavidade de tampão (cavidade grande). 

Para amostras de saoouo total ronpunçã.g,4)taI: 

Para usar um conta-gotas descartável: colha cerca de 10 pL (na primeira 

tirtha azul do conta-gotas) de sangue total, transfira a amostra para 

cavidade da amestra (cavidade pequeno) apertando o capilar e adicione 

2-3 gotas (cerca de 80 L) de tampão solução para a cavidade 

tampão (cavidade grande). 

Para usar um coletor capilar de sangue total: retire cerca de 10 pL (sem 

força necessária, o coletor capilar aspirará a amostra de sangue por si só) a 

partir do dedo, em seguida, aperte a amostra na cavidade da amostra 

(cavidade pequena) e adicione 2-3 gotas (cerca de 80 pL) de solução 

tampão na cavidade tampão (cavidade grande), 

Um controle processual está incluído no teste. Uma linha colorida que aparece na 

região de controle (C) é considerada um controla processual interno. Confirma o 

volume auficienee da amostra, a absorção adequada da membrana e a técnica 

processual correta. 

Doas práticas de laboratório recomendam o uso dos materiais de controle. Da usuários 

devem seguiras diretrizes federais a estaduais apropriadas, referentes à frequência de 

análise de materiais esternos de controlada qualidade. 

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO 

Este reagente foi projetado para detectar anticorpos contra SARS'CoV-2 em 

amostra de sangue total venoso humano, sangue total por punção digital, 

plasma e soro. 

• Este reagente é um ensaio qualitativo. Não foi concebido pata determinar a 

concentração quantitativa de anticorpos SARS-Cov-2. 

A precisão do cesse depende do processo de coleta de amostras. Coleta 

inadequada de amostra, armazenamento inadequado da amostra ou 

congelamento e descongelamento repetidos da amostra afetarão o resultado do 

teste, 

• O resultado desse teste é apenas para referência clínica, uni diagnóstico 

confirmado só deva ser feito após a avaliação de todos os achados clínicos e 

laboratoriais. 

• Limitado pelo método de reagentes de detecção de anticorpos, para resultados 

negativos de teste, recomenda-te o uso de métodos de detecção de ãcido 

aucleico ou identificação de cultura de vírus para revisão e confirmação. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°12 E CQSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
MUDTEST DIAGNOSTICA COMÉRCIO DITflBn1ÇÃO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. 
CNPJ n° 08.395.821/0001-Só 

JÉSSICA, SANTOS MARINHO nacionalidade brasileira, nascida em 04/05/1991, solteira, 
empresaria, Cpp a5  054.465.165-08, Carteira de Identidade n° 1302037773, órgão expedidor 
SSP/ 3h, residente e domiciliada na Rua General Bráulio Guimarães, n° 373, Armação, CEP 
41.750-')00, Salvador/BA. 

RAFAEl, SANTOS MARINHO nacionalidade brasileira, nascido em 13/04/1995, solteiro, 
empresário, CPF ris 054.465.195-23, Carteira de Identidade no 1302038311, órgão expedidor 
SSP/BA, residente e domiciliado na Rua General Bráulio Guimarães, a' 373, Armação, CEP 
41.7504000, Salvador/BA. 

Sócios ala Sociedade Limitada de nome empresarial MEDTEST DIAGNÓSTICA COMÉRCIO 
DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, registrada 
legalme:ite por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da 
Bahia, sab NIRE n° 29202965460, com sede Rua Andre L. R. da Fonte, N° 18, Loteamento 
Jardim [lelo Horizonte, Quadra 9, Lote 18, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, CEP 42.700-000, 
devidan ente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurfdica/MF sob o a' 08.395.821/0001-
86, delberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração consolidação 
consolidação, nos termos da Lei o' 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas 
cláusula; seguintes: 

ENDEREÇO 

CLÁUSÇJ.A PRIMEIRA' A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito 
à Rua itagi, no 433, Quadra 9, Lote 18, Loteamento Jardim Belo Horizonte, Pitangueiras, 
Lauro de Freitas/l3& CEP42.701-370. 

OBJETO SOCIAl, 

CLÁIJSUI,A SEGUNDA' A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 

Comercio atacadista importação exportação e distribuição de instrumentos e materiais 
para tu o médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; manutenção e reparação 
técnica de aparelhos, instrumentos de medida, teste, eletromédicos, eletroterapénticos 
e equipamentos de Irradiação; representantes comerciais de instrumentos e materiais 
odonto medico hospitalares; comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso 
humant.; comercio atacadista de maquinas, aparelhos, partes, peças e equipamentos 
para o Eso odonto medico hospitalar. 

CNAE FISCAL 

4645-1101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. 
3312-1 02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e 
controlo. 
3312-1,03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eietroterapêuticos e 
equipar ientos de irradiação. 
4618-4102 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e 
materiais odoato-médico-hospitalares. 
4644-301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. 
4664-800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
odonto- inédito-hospitalar; panes e peça. 

Req: 81)00000371083 Página 1 

cerlihico o Registro sob o ri' 97052299 em 23104/2019 
Protocolo 198941057 de 17/04/2019 

Nome da empresa MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO 0ISTRiBU1CAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDE 
Este documento pode ser verificado em httP://reginiuceb.ba.gov.br/AUTENTlcAcA000cuMEtj10s/AuTENTlccAo5p  Chancela 104887352252030 
Esta cópia lei autenticada dlgialmenie e assinada em 23/04/2019 
por Tinia RegiIs M O de Araújo - Secretária-Geral 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 12 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
MIEDTEST DIAGNOSTICA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E 	 4 

EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDTCOS LTDA. 
CNPJ n 0L39L821/9001-g6 

Cáw. Em faca das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

JÉSSICA SANTOS MARINHO nacionalidade brasileira, nascida em 04/05/1991, solteira, 
empresarial, CPF n° 054.465.165-08. Carteira de Identidade n° 1302037773, órgão expedidor 
SSP/ B/t, residente e domiciliada na Ruã General Bráullo Guimarães, n° 373, Armação, CE? 
41.750-J00, Salvador/DA. 

RAFAEl, SANTOS MARINHO nacionalidade brasileira, nascido em 13/04/1995, solteiro, 
empresitrio, CPP n° 054.465.195-23, Carteira tio Identidade n° 1302038311, órgãn expedidor 
SSP/BA, residente e domiciliada na Rua General Bráulio Guimarães, n' 373, Armação, CD' 
41.750- )00, Salvador/BA. 

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO 
DISTRII3UICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, registrada 
egalme ne por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da 

Bahia, 5 )b NIRE ti0  29202965460, com sede Rua Itagi, n° 433. Quadra 9, Lote 18, Lotearneoto 
jardim 3elo Horizonte, Pitanguelras, Lauro de FreitasfBA, CEP 42.701-370, devidamente 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/ME sob o n° 09.395.821/0001-85, resolve 
assim, consolidar o contrato, 

NOME EMPRESARIAl. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- A empresa gira sob o nome empresarial °MEDTEST DIAGNÓSTICA 
COMERCIO DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA". 

SEDE 

CLÁUSULA SECIINDit A empresa tem sede e domicílio na Rua Itagi, no 433, Quadra 9, Lote 
18, Lot lamento Jardim Belo Horizonte, Pitanguelras, Lauro de Freitas/BA, CEP 42.701-
370. 

FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS 

CLÁi NU)  .A TERCEI&t:  A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependi ticia, mediante alteração contratual assinada pelo titular. 

PRAZO DE DURAÇÃO 

CLÁUSULA DIJARTA' A empresa iniciou suas atividades em 30/10/2006 e seu prazo é 
indeterminado. 

OBJETO SOCIAL 

CLÁUS!JI.A (MINTA: A empresa tem como objetivo principal: 

Comerc. o atacadista Importação exportação e distribuição de instrumentos e materiais 
para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios manutenção e reparação 
técnica le aparelhos, instrumentos de medida, teste, eletromédicos, eletroterapênticos 
e equipamentos de irradiação; 'representantes comerciais de Instrumentos e materiais 
odonto medico hospitalar-es; comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso 

Req: 8R'0000037]083 

Certiitco o Registro sob o o' 97852299 em 23/04/2019 
Protocolo 196941857 de 17/04/2019 

Nome da empresa MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO OISTRIBUICA0 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDIC 

J4ftt 	Este documento pode serverificado em http://regin.iuceb.ba.900.br/AuTENTICACA000CUMENl-os/AUTENTICAGAO mPX  Chancela 104887352252039 

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 
por Tiana Regila M O de Ararlio - Secretária-Geral 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°12 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
MEDTEST DIAGNOSTICA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. 
CNPJ a°  08.395.821/0001-86 

humano; comercio atacadista de maquinas, aparelhos, partes, peças e equipamentos 
para o uso odonto medico hospitalar. 

CNAE FISCAL 

46-45-/01- Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, 
hospitalar e de laboratórios; 
46.64-8/00- Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-
medico-hospitalar, partes e peças; 
33.12-1/02- Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; 
33.12-1/03- Manutenção e reparação de aparelhos eletromédiros e letroterapêuticos e 
equipamentos de irradiação; 
46.18-4/02- Representantes comerciais e agentes do comercio de instrumentos e materiais 
odo nto -médico-hospitalares. 
46.44-3/01- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. 

CAPITAL SOCIAL 

CLÁIJSLIJ,A SEXTA-O Capital Social é de R$ 510.000,00 (Quinhentos e Dez Mil Reais), o qual 
está totalmente integralizado, em moeda corrente do país, representado por 510.000 
(Quinhentas e Dez Mil) quotas de capital, no valor nominal de lis 1,00 (Hum Real) cada uma, 
distribuidas entre o sócio da seguinte forma; 

Sócios: Ountas í%) Valor (R$J 
Jéssica !iantos Marinho 499.800 98 499.800,00 
Rafael SantosMarinho 10.200 02 10.20000 
Total: 510.000 100 510.000,00 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA SÉTIMA- A administração da sociedade caberá isoladamente a sécia )ESSICA 
SANTOS MARINHO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na 
sociedade, judicial, extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto 
social, simpre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no 
entanto, fazê-lo em atividades estranhas o interesse social ou assumir obrigações seja em favor 
de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização dos outros sécios. 

PRÓ-LABORE 

CLÁIJSIIIA OITAVA: Os sécios poderão de comum acordo, fixar urna retirada mensal, a titulo de 
"pró-labure' observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

DO EXERCICIO SOCIAL 

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora 
procedes á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômi,;o, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados. 

/ 

Req: 815000003'7lOS3 4 Página 3 

Certifico o Registro sob o o' 97052299 11 23104/2019 
Protocolo 195941057 de 17/04/2019 

Nome da empresa MEOTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRISUIO.Ao IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDIC 
Este documento pode ser verificado em bltp://regin.juceb.ba.00u,br/AUTENTIOACA0000UMENTQS/AUTSNTICACAO 8'95 
Chancela 104387352252039 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 
por Tisna Regila M O de Araújo - Secretária-Geral 

'4 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°12 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 

MEDTEST DIAGNOSTICA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LIDA. 

CNfl W08.395.821/0001-86 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁuSULA DÉCIMA A administradora declara sob as penas da lei, que não está impedida por 
lei es?eclal, e nem condenado ou que se encontra sobas efeitos de condenação, que o proíba de 
exercer a administração desta sociedade, bem como não esta impedida, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por cc encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temp )rariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falirnentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relaçêes de consumo, fé pública 
ou a propriedade. (Art. 1,011. § 1, CC/2002). 

RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 

quotl S. 

CLÁÇSIJJ,A DÉCIMA-SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inedr dado interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será 
apur3 do e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, 
verifi :ada em balanço especialmente levantado. 

CESSÃO DE QUOTAS 

CLÁSIJLA DÉCIMA-TERCEIRA' As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
trans 'eridas a terceiro sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condiçóes e preço direito de preferência, a sua aquisição, se postas à venda, 
formi lixando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

EXCLUSÃO DE SÓCIOS 

CLÁUSULA DÉCIMAOUART'' Será excluído, por assembleia realizada pela maioria dos 
sócio.., representativa de mais da matacle do capital social, especialmente convocada para esse 
fim, c sócio que, em conjunto ou isoladamente com outros sócios, praticar justa causa para 
oxclu ão, assim entendido como qualquer ato da inegável gravidade que coloque em risco a 
continuidade da empresa, aos termos do artigo 1085 do Código Civil Brasileiro. 

Par-álIrafo único. A exclusão deste sócio somente se dará em assembleia especialmente 
convç cada para este fim,  desde que ciente o acusado para, em tempo hábil, comparecer e 
exerc ar seu direito de defesa. 

CLÁgIL4% DÉCIMA-OUINTAJ Pode o sócio que praticar falta grave no cumprimento de suas 
obrigsçôes, que sofrer de incapacidade superveniente, que for declarado falido ou cuja quota 
tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do artigo 1026 do Código Civil Brasileiro, 
ser excluido judicialmente, por iniciativa da maioria dos demais sócios, independente de ser 
detentor ou não da maioria do capital social. 

Rcq: 81900000371083 Página 4 

Certifico o Registro sob o o' 97852299 em 23104/2019 
Protocolo 196941857 de 17/04/2010 
Nome da empresa MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTPIOUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDIC 
Este docunenlo pode ser verificado em llttP://re9in.iuceb.ba.90v.brIAOTENTIQACA00000MENTOS/AOTEN-noAcAo aapx  
Chancela 104887352252039 
Cala cópia foi autenticada digitalmente e assinada era 23/04/2019 
por Tisna Hegila 11 O de Araújo ' Secretária-Geral 



LTERAÇÃO CONTRATUAL N°  12 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
TVIEDTEST DIAGNOSTICA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. 
CNI'J n"08.395.82110001-86 

CLÁUSULA DClMA-SEXTA: O sécio que, por divergir de alteração contratual deliberada pela 
maioria, desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais, por escrito, com 
antecedência do prazo mínimo de 30 (trinta) dias, findo o qual o silêncio será tido como 
desinteresse. 

parágrafo único. Caso os demais sócios decidam adquirir as quotas do sócio retirante, os 
haveres deste serão pagos, após o levantamento do balanço geral da sociedade, em 06 (Seis) 
prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 30 (Trinta) dias, 
contados da data da retirada do sócio, 

FORO 

CLÁLSUI,A DÉCIMA-SÉTIMA: O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes do contrato social permanece Lauro de Freitas/BA. 

Laur de Freitas/8&4deAbril de 2019, 

,- L- 
RCat4ECIMENJOA8XO  

o,  ta-nt tLax"rS.. - 
JÉSSICA SANTOS MARINHO 

CPF: 054.465.165-08 

9W  
FALEI, SANTOS MARINHO 
CPF: 054.465.195-23 

e OtO E O1flTO a, IAO at OtO3 - moateb ema., t 3- Qo-L.o LaOaa,t 'mato 
te, noMe, 

Reco,teco for StfrfljçJ4 0002 firea(sl de .IESSJ,4 S&dT tIj 	(24621 . Jea &MT% I1MJJ - f24159fl - Selo(s): I4'4. O 32538-5 1494.#D 032539-3.................................. 
lati-o de Vi-citas 12,04/20 9 

JUSTIEIDE 
e. Testee,nj0 	

da verdade tJZA 	..« 
&ol SR$ 4_SI Total.. R$1 

03 f 0439053 
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Certifico o Registre sob o n"97852299 em 23/04/2019 
Protocolo 196941857 de 17104/2019 
Nome da empresa MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPOATACAO E EXPOATACAO DE MATERIAIS MEDIC 
Este documento pode ser verificado em hIIP:/IreOrn.Juceb.bn.90V.brIAUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENnCACAOaSPX 
Chancela 104887352252029 
8gb cópia foi autenlicada dlgitalner,te e assinada em 23/04/2019 
por Tisna flegiie M O de Araújo - Secretária-Gerei 



N1RE 29202965460 
CNN 08.395521/0001-86 
CERTIFICO 0REGI2IRo EM 2310412019 

- CONSOLIDACAODE CONTRATO/ESTATUTO 

94185 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PROTOCOLO 196942357- 17/04)2019 

ATO 002 - ALTERAÇAO 

EVENTO 021- ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIÁS) 

MATRIZ 

T1ANA REGILA MUDE ARAÚJO 

Secrellris-Oersl 

Junta Comercial do Estado da Bahia 	 23104/2019 
Certifico o Registro sob o n5  97952299 em 23/04/2019 
Protocolo 196941857 de 17/04/2019 
Nome da empresa MEOTEST DIAGNOSTICA COMERCIO OISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEOIC 
Este documento pode ser verificado em htlp://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACA00000MENTQS/AUTENTIQAOAO5SpX  
Chancela 104887352252039 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada uro 23/04/2019 
por Tisna Regila M O de Araújo - Secretária-Geral 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA 

Av. Epilácio Passes, 1145 Bairro dos Estados 68030-00, João Pessoa FE 
Tal.: (83) 3244-6404) Fax: (83) 3244-5484 

http: llwivcazevedob a elas no Lbr 
E-mail: csi1orio@azavedobastos.nor1r  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Vólber Aievêdo de Mtrande Cavalcanhi, Ofdal do Primeiro Registro Civil de Naaciintenlos e Óbilos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição da autenticar a reconhecer firmes de 
comarca cIo Jose Pessoa Capital do Eslado da Paralba, enn virtude da Lei, elo... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documenta em anexo idenlitoado individualmenle em cada Código de Autenticação Digital' ou ar referida sequência, foi autenticados de acordo com ao 
Lagislaçóes e normas vigentaaa. 

DECLARO ainda que, para garashir traraparécciae aagumnça iurtdica de todos ou atos orlundos doa respectivas aarviçoa do Natas , Registros do Balada da Paraiba, a Corregedoria Geral de Jaaliça editou o 
Provimento COJPS N1  003/2014, determinar,d co inserção de em antigo eia lodos os aios nolcriaia a registrais, assim, cada Selo Digital da Fiscalização Exlrajedicial contêm um código ótico (par exemplo: Se/O 
Digital: A80123454'1X2) e dessa forma, cada autenticação fracassada pala nossa Servarta poda ser confirmada e verificada tantas vazas quanto for necessério afravéa de sue do Tribunal da Justiça do Estado 
da Paraiba, endereço hllp:l)corrngadoria.lipbiuie.br/aalc-digirau/  

A autunt'caçao digital do documento faz prova de que, na data a hora are que ela foi realizada, aemprcsa MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIMUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
MATERIAIS MEDICOS LTDA linha posta de em documento com es mesmas caractertsticaa que foram reproduzidas te cópia autenticada, sendo da empresa MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO 
flISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA a responsabilidade, única e aadeska, pela idanaidade do documento apretuntado e saie Caroôrio. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2910512010 10:31 (hora local) através do sistema do aaoanticeçeo digital do Cartãrio Azevêdo Batina, de acordo coei o Ao. na, loa a aaua §§ It2° da MP 220012001,demo 
também, o docamenlo elatn'õaioo autarfioado correndo e Cartficado Digital do tlular do Cartório Azavódo Beatos, poderd ter tolicilado diretamente t empresa MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO 
DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA ou ao Cartório pato endereço do e-mail auterfca@azevedobastos.not,br 

Para lrfcraeções mais detalhadas deste ato, atasse o sito hitpa:/lautdtotiel. azevedobastoa.not.br  e informe o Cridigo de Cooaulla desta Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1259978 

A consulta detta Ded sraçao estará diaponivel em tatu silo até 29/05/2020 10:91:09 (hora local). 

'Código  de AutrnBcsçéo Digital: 43832905190947080346-1 a 435329o519o947e81346,8 
4-eglelações Vigentes: Lei Federal au  8.935194, Lei Federal na  10.40612002, Medida Provisória na 220012001, Lei Federal na  13.105/2015, Lei Ettadual n° 5.721)20gB, Lei Esiedral nt  10,132)2013 a Provimeuto 
CC) N^ 003/2014. 

O referido ó verdada, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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11/02/2020 	 https://autdigitaLazavedobastos,not,br/home/comprovante/438321031 91726460337 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA D
P4' JOÃO PESSOA 

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

http ://wvv.azevedobastos . not. br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notonais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ARC12345-
XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://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 MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO 
DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características 
que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E 
EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este 
Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/02/2020 09:26:15 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 10,  100 e seus §§ 1' e 20  da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO 
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acosse o site https://autdigital.azevedobastos.notbr  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1204439 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 21/03/2020 17:26:52 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 43832103191726460337-1 
'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 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05ba7e1fa9e8682f1 31 edc6edd3bfd13ee3805ba48456442acbadea4541c6o1b3I 6de4bfe9504589a457d6e92fae 
4f9613bc7ce785167f9bcc3704d8a10bc38432 

https://autdigital.azevedobastos.not,br/home/comprovante/43331331g17254fi337 



/  

DATA DE ABERTURA 

30/1012006 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

08.395.82110001-86 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

PORTE 

DEMAIS 
T)TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

MEDTEST DIAGNOSTICA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOME EMPRESARIAL 

MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Não dispensada 1 
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação (Não 
dispensada *) 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 
(Não dispensada *) 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (Não dispensada 1 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças (Não dispensada *) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURFDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R ITAGI 
NÚMERO 

433 
COMPLEMENTO 

QUADRA09 LOTE 18 LOTEAMENTO 
JARDIM BELO HORIZONTE 

CEP 

42.701-370 
BAIRRO/DISTRITO 

PITANGU EIRAS 
MUNICIPIO 

LAURO DE FREITAS 
UF 

BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

FINANCAS@MEDTEStCOM.BR 
TELEFONE 

(71) 21064020 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (SER) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

30/10/2006 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

6 

/ 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
(Não dispensada 1   

20/12/2019 

(*) A dispense de aIva,s e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução GGSIM n° 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto às atividades dispensadas. 

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

Emitido no dia 20/1212019 às 14:43:18 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 



20/12/2019 	 Consulta ao Cadastro 

TRISUTOS CONSULTAS CORSULTA AO CA 

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia 

Identificação 

CNPJ: 08.395.821/0001-86 Inscrição 
Estadual: 072.433.833 NO 

Razão Social: MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E 
EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA 

Nome Fantasia: MEDTEST DIAGNOSTICA 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO 

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO 

Endereço 

Logradouro: RUA ITAGI 

Número: 433 

Bairro/Distrito: Pitangueiras 

Município: LAURO DE FREITAS 

Telefone: (71) 21084020 

Referência: VIA PRINCIPAL 

Situação do DTE: CREDENCIADO 

Situação da Conta: ATIVA 

Complemento: QUADRA09 LOTE 18 

CEP: 42701-370 

UF: BA 

E-mail: FINANCAS@MEDTEST.COM.BR  

Localização: ZONA URBANA 

Domicilio Tributário EigtrDnico - OTE 

Data do Credenciamento: 01/10/2015 

Data da Criação da Conta: 01/10/2015 

forrnnç&aa Complementares 

Data de Inclusão do Contribuinte: 30/10/2006 

Atividade Econômica Principal: 

4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

Atividade Econômica Secundária 

3312102 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 

3312103 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 

4618402 -  Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 

4644301 -  Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA 

Forma de Atuação 

- ESTABELECIMENTO FIXO 

Condição: NORMAL 

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL 

Situação Cadastral Vigente: ATIVO 
	

Data desta Situação Cadastral: 02/12/2010 

Enderoo do Correepondênoia 

Endereço: RUA ITAGI 	 Complemento: QUADRA09 LOTE 18 
Referência: 	 Número: 433 

Bairro: PITANGUEIRAS 	 CEP: 42701370 

Município: LAURO DE FREITAS 	 UF: BA 

Classificação CRC: Profissional 

Nome: JOSE WELLINGTON BOMFIM 

Responsável pela organização contábil 

Classificação CRC: Profissional 

intonnaçõos do Contador 

CRC: 100804-BA 

CRC: 

Tipo CRC: Transferido 

Tipo CRC: Transferido 

https:I/w.sefaz.ba.gov.br/scripts/cadastro/cadastroBa/resultasp 	 1/2 



20/12/2019 

Nome: 

Endereço 

Endereço: AVENIDA DORIVAL CAYMMI QUADRAD LOTE 1 

Número: 1 
	

Bairro: ITAPUA 

Referencia: 

Telefone: (71) 32518050 
	

Celular: O  

Consulta ao Cadastro 

Município: SALVADOR 

CEP: 41635151 

Fax: () 

UF: BA 

E-mail: 

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação 
pelo Fisco 

Data da Consulta: 20/1212019 

o 

https:/fi.sefaz. ba  .gov. br/scripts/cadastro/cadastroBa/result.asp 212 



ALVARA NO 1297/2Q20 
711-1 

LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO 
PREFEITURA MUNICRPAL DE LAURO DE FRT 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

RAZÃO SOCIAL 
EI)]  EST DIAC COMERCIO DIST. IMPORTÀCAO E EXPOR1 AcÃO 

ItRIAIS MEDICOS LTDA 

NOME FANTASIA 
ME» TEST DIII GNOSTJCA 

LOCALIZAÇÃO 
RUA JTAGI, JARDIM BELO HORIZONTE 	18 	QUADRA-09, LOTE-IS 

PITÁNCÜEJL4S 	 LA URO DE FREI TAS 	liA 	42701370 

CNPJ 

08.395.821/0001-86 

INSCRIÇÃQ IMOBILIÁRIA 

780004133000Ü 

CÓDIGO DE ATIVIDADE 
4645/0/ 	( rfl?Wfl ir) thicw/jçfli 

1(1V 

OBSERVAÇÕES E/OU RESTRIÇÕES 
ATIVIDADES: COMERCIO ATACADISTA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO F DI TRIBUIÇÀO DE INSTRUMENTOS E 
MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRÚRGICO, HOSPITALARE DE LABORATÓRIOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 
TÉCNICA DE APARELHOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA TESTE • 14 ETRUMÉDICOS ELETROTERAPÊIJTICOS E 
EQUIPAMENTOS DE iRRADIAÇÃO  REPRESENTANTES COMERCIAIS DE INSTRUMENTOS E. MATERIAIS ODONTO 
MEDICO 1-10 PITALARPS COMERCIO 	ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO IIU~Oj COMERCIO 
TACADISTA DE MAQUINAS,ÃPARRLHOS PARTES PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA O USO ODONTO MEDICO 
OSPIT A LAR 

deverd dispor d asp 	ça pata o taeionamento proporcional à demanda gelada pelo exerci se da atividade a ruIa 
NTE PROIBIDO ou. o Jopass is e/au via pública para este tini A licença podera ser era ada caso osonam transtornos para 

entorno do imtivet 2. ao podeni haver fluxo de pe soas e rtalaçao de veteulos em proporçoes que po saiu essa ariranstornos à viztAbançss. 
A operacao dc carga e descarga dever se realizada na  área interna do imovel, através de v&culos clepequeno porte em homriva de baixo fluxo 
do l.rãfe5, e feri da garantir que não haja preju'zo para o rasgo local de acordo com o Decreto 3823 2015. 3. A exibiç a de qualquer 
comimieaç& vi lia1 sus paisagem urbana bom como d sospootiva estrutura ou suporte de u eut çac e do meio ou mitrumeato de emulação, 
ainda que localizado em áreaS dommioprivado, lTca meita a au lsa baseada na L i Muetpal 1 32112005 do Alvura  d  Publicidade atraves 
dc processo pe Mico) e pagamento das respecti a a as. 4 Não sano permitidas atividades que resultem em lwçào atmesftri ' 

sotiora Eenndo  transtorno sara os irnAveis e notários do entoaio mediato do imóvel cai que tão, Cai 	vcrique que os níveis sonoros 
a  -do  toleravel a empresa requereste podeM ser notificada pelo Pqder Publico, 5.Será necessário que o rmoveí esteja devidamente 
pado quanto proteçao contramcpndso a panico contoyine norma gulitet I»verá apresentar Land d vistotro tecnica da Comissao de. 
se. Civil - COMD C/SEIRFRA para da atividades que ofereçam ri , Creçlie escola hospital, chama templo religioso auditó o 
etnia, restaurante, fabrica e e .beletinsenlo wm ama uni uperior a 75€) Oøin2 6 A $ETTOP analisara os aspectos de trânsito e 

em ba a no Decreto 3823 2&15. 7 A SEMAKH analisara os aspectos da esgotamento saianário e ambrenzai E Esta certrdão nao 
apresa -de eguladaar a sua situação junto ao 4emai 6 gão municipais Lanrcxd Emitas 28/03/2019 

SSÁO: 02/04/2020 	 VÁLIDADE: 31/03 2021 

Código de Autenticidade: 121145 
Documento emitido via Internet e deverá ser validado no endereço: http:llsefaz.Iaurodefreitas.ba.gov.br. 

MANTER AFIXADO  EM LOCAL VISÍVEL 



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento 

Razão Social 

MEDTEST DIAGNOSTICA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA 

CNP] 

08.395.82110001 -86 
Endereço Completo 

Rua ITAGI N°433 - PITANGUEIRAS CEP: 42.701-370 - LAURO DE FREITAS/BA 

Telefone 

(71) 2108-4020 
Responsável Técnico 

JARIO QUEIROZ CARNEIRO 
Responsável Legal 

JESSICA SANTOS MARINHO 

Dados do Cadastro 

Cadastro N° 

8.04205-1 (P2X7YNYLXMSX) 
Data do Cadastro 

07/04/2008 

Situação 

Ativa 

N° do Processo 

25351.007568/2008-68 
Cadastro 

8-Produtos para Saúde (Correlatos) 
Atividades / Classes 

Armazenar 

• Correlato 

Distribuir 

• Correlato 

Expedir 

• Correlato 

Importar 

• Correlato 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente) 

Empresa Solicitante 	Linhas de Certificação Vigentes 	Data de Publicação 	Vencimento do Certificado 

Nenhum registro encontrado 

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente) 

Empresasolicitante 	Linhas de Certificação Vigentes 	Data de Publicação 	Vencimento do Certificado 

Nenhum registro encontrado 

  

 

  



06/03/2020 

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
'- 	 FEDERAIS E À =IDA ÃTIVA DA UNIÃO 

Nome: MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 
DE MATERIAIS MEDICOS LTDA 

CNPJ: 08,395.821/0001-85 

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 205 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 âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da lei n°8.212, de 24 dejulho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou chttpi/wWN.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 07:45:54 do dia 06103/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 02/D9/2020 
Código de 	r6ledã certidão: 6700.9A24.7F01.41361) 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

k 



Pági s3-• 

PODES. JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
/ 

Nome: MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E 
EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 08.395.821/0001-86 
Certidão n°: 991354/2020 
Expedição: 10/01/2020, às 16:44:29 
Validade: 07/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E 
EXPORTACAO 	DE 	MATERIAIS 	MEDICOS 	LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o ri 0  
08.395.821/0001-86, 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 condenatária 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. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tstjus.br  



CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 08.395.821/0001-86 
Razão Social:MEDTEST DIAGNOSTICA COM DIST IMPORT EXPORT MAT MEDICOS 

Endereço: 

	

	R ITAGI 433 QD 9 LT 18 LOT 3D B / PITANGUEIRAS / LAURO DE FREITAS / 
BA/ 42701-370 

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: 14/03/2020 a 11/07/2020 

Certificação Número: 2020031405392916184083 

Informação obtida em 25/03/2020 10:36:11 

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

25/03/2020 	 Consulta Regularidade do Empregador 

 

n'AZ 

Vokar 
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INSCRIÇÃO ESTADUAL 

07L433.833 

cZNPJ 

08.395.82110001-86 

a&zÂo SOCIAL 

MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DIST O IMPORTÁCÂOTE EXPORTACÃO J 

GOVERNO 00 ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA D A FAZENDA 

9)02/200 17:0 

Certidão Especial de Débitos Tributários 
(Positiva com efeito de Negava) 

- 	(Emitida para os efeito os mis. 113 e 114 da Lei 3.956 de lide dezembro de 1961-Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20200555221 

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pencléndas de responsabilidade do contribuinte acima 
identificado, relativas aos tributos adrainistiados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra se suspensa emprestando 

presente certidão PosiUva o efeito de Negativa: 

o(s) Administrativa(s) IiscaI(is): LCPVIS 

299430M001/]8-i - Inicial/DEFESA 299430.0003/18-4 - Inicial/DEFESA 

299430.0004/18-0 - Inicial/DEFESA 600000.1639/19-0 Inicial/PARCELAMENTO 

600000.1769/19-0 	- • ISiCi4IJPARCELAMENTO 600000.1770119-8 	- Inicial/PARCELAMENTO 

800000.0427/15-6 - IniçiaI/PARÇELAMNO 800000.0428/13-2 - IuitiaIjARCELAMENTO 

850000.0353/IY-7 - Tnicizl/PARCFJAMENTO 850000.04111 9-7 	- Inicial/PARCELAMENTO 

850000.0789/19-0 - inicial/PARCELAMENTO 850000.í265/19-4 Irúcial,PARCELAMENTO 

850000.2081116-0   - inicial/PARCELAMENO 850000.2622115-2: IniciaL/FARCELAMTENTO 

850000.2746/19-6 - Inidal/PARCELAMENTO 8500003063/15-7 	- Loicial/PAJtcflAMENTO 

850000.4327/19-0 Inicial/PARCELAMENTO 850000.4355/17-8 	- Div AIIvJTNSC NA O ATIVA 

850000.4404/14-4 - IoidaVPAkCELAMETO 8500003000/15-2 	- Inicaal/PARCELAIvIENTQ 

8500003066/19-6 - 1nidI/PARÇÉLAMNTØ 8500026339/174 - Inicial/PARCELAMENTO 

850000.6429/19-5 - Inicial/PARCELAMENTO 

Esta certidão engloba os débitos referentes atodos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na 
Divida Ativa, de compet&ncia dei Procuradoria. Geral do. Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da 

Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados. 

Emitida em 19/02/2020, conforma Portaria n°918/99. sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sue 
emissão. 

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

Válida coro aspreseotação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou nó CNPJ da 
Secretarie da Receita Federal do Mirlistena da Fazenda 

FAQ - 1 de 1 	 Retcextidaoaspecld4t 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS 
Secretaria da Fazenda 

,CDE  Coordenação Tributaria 
FREITAS 

CERTIDÃO CONJUNTA  NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA 
DÍVIDA Àtivrbo MUNICÍPIO 

CADASTRO MOBILIÁRIO 

Certidão passada em cumprimento ao despacho 
do (a) Sr () Diretor (a) do Departamento de 
Recefta e Arrecadação, datada em 27/02/2020, 
sob processo de n° 

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física 1 Jurídica 
MEDTEST DIAG.COMERcIO DIST. IMPORTACAO E EXPORTACÃO DE MATERIAIS MEDICOS 
LTDA inscrita no CPF/MF ou CNPJIMF sob o n° 08395821000186 encontra-se quite com os tributos 
municipais referentes à inscrição municipal n°. 10010072. 
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos 
que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301 §10  da Lei n° 1 572/2015 
do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas. 

Certidão Emitida via WEB 

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 27/02/2020 09:00:06., a qual vai 
asssinada e conferida por mim encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e 
Arrecadação. 

Código de Controle: 349400000036254820200227 
Emitida via Internet, as 09 00 06 hs, do dia 27/02/2020 
Validade: 90 dias. 

OBSERVAÇÃO: 
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no 
endereço: httt//sefazJaurod.efreíta&ba.qov.br; 
- Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento 



T9FiCAVÂ 

29202955460 

NOME EMPRESARIAL 
MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCO DiSTRtB PORTACAO F EXPORTÀQAO DE MATERIAIS MEDtCOS LiDA 

iFORMADA ESCRWtJ 

Livro Diário 
ATURÈZA DO LIVRO 

GERAL 
LI 

7 
AÇ?.O tO AROLJ(VO (MA$P.) 

0D&4ft54SES6.E740DftF774.00Ml2A.E7  

RAMIRESMENEZES 483829983654841391 22/11/2018 a 
BQMFIM.95809155553 	6 	 2211I'2019 
RAMIREaMENEZES 453829683654841391 22/11/2018 o 
BOMFIM 95809155553 	 6 	 22/1112019 

Procurador 	 95809155553 Srn 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B 

$STEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL — Sped 
	

4 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTABL DIGiTAL 

ESCRITUI 

NÚMERO DO HECIBO: 

1 6.2E31 .424JEs0.Q8,4a54$E:9ft8L• 
40.DD,1=7.740061-2AE-6 

Escrfturação redëbida 'Aa &itemet 
pelo Agente Receptor SERPRO 

õpi 29/0572019 às 1415:50 

3AFC$6,86.63.B2.EFBD 
32SE.CE4ft4DSDA2.F3 

Considera-se autenticado obra contábil a que se refere este recibo, dispensasjdo-sei a autenticação da que trata e ert. 39 da Lei n9  8S3411 99A, 
Este recibo comprova a autentiçaçàe. 

BASE LEGAL: Decreto ri2  1S00/1996, com  altera 
	

3/2016, e arts39, .39-A, 39-B da Lei n2  8234/ 94 
	

a alteracà a 
Lei Cornplensrttarn2  1247/2014. 



esma que se encontrana base de dados do SPED. 

Ão DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO 

orno Ernpreeaztal: 	 MEDTEST DIAGNOSTICA CO lo DlaT CAO IMPORTACAGE EXPO DE MATERIAIS MEQIQOS LIDA 

Eira, 29202905460 

PeloS de EscHturaco: 	O1/G1J21S a 31/12~013 

Forma de Essri%'srac8o contébR: Livro Curto 

i'iatureze de Lvro 	 DIÁRIO GERAL 

Identiltoso do arquvo(hash) 1G8E.at4ZOa$O.0t4E.54.$a.96.9740 
	

0.81 .2&? 

Escrituração com N1RE AUTEN1ICAOA 

A escrituração encontra-se na base dedadas doSped a con idara-sa autenticada nos termos do Decreto n0 1.800t1 996,  com a;ãltëragão dada pelo 
Dep,eto 0 8 683/2B O recibo de entrega 000abtul acomprovacao da &ulentIcaçÕ nós t1nos do art. 39-E da Lei n2 8934/1994 sendo 
dlspehsadá qualquer outra autenticação (arL39-kda Lei n°8.934)1994). 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digita' - Sped 

6.04 	 Página 1 de 1 
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ES BOMHM:95809165e5 

M- AC SOLUTI Mfflpta 

22/11/2018 a22/11/2019 validade 

CPF JOPj gsaog: 

cortífi~: 4835299836548413016 

o 	BAM  IRES MENEZES SOMFIM:958091 

DADOS DAS ASSINATURAS 

Entidade: 
	 MEPTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUIOAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

MATERIAIS MEDICOS LTDA 
Período da Escrttura 	01í01/2018 &.31/12/201S 

	
CNPJ: 08.395Z21/0001-86 

Número de Ordem do Livro: 17 

Tipo do CerÜflocic, 

OPE! CNPJ 

Pessoa Freias  

958-091;555-53 

Assinante 	Procurador 

Tipo. do Cetificadà 	Pessoa Pbica 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Púbhco de Escrituração Digital - 

Versão 6.0.4 do Visualizador 

P 
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07/06/2019 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE ESTADO DO BAHIA certifica 
que o(a) profissional identificado(a) no presente do iemo encontra-se em situação 
regular. 

TIA CAÇi DO REGISTRO 
NOME............... 

- 

CATEGORIPL... 

RAMIRESMENEZES BOMFfl 
SE-00523910-5 T-BA 
CONTADOR 

958.091555-53 

  

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que 
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: BAHIA, 07/06/201 as 08:22:54. 
Válido até: 05/09/2019. 
Código de Controle: 599931. 

Para verificar a autenticidade desta documento consulte o site do CRCBA. 

111 
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TERMOS DE ERTURA E ENCERRAMENTO 

Enfidade: 	 MEDTEST DIASNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTÁCAO Ë EXPOÁTØkODE\ 
MATERIAIS MEDIOOS LTDA 

Período da Escrituração: 
01101I2018a31I12118 

Número de Ordem do Livro: 17 
ONRJ: 05.395.821/0001-86 

TERMO DEABERTI-URA 

Nome Empresarial 

NI RE 

'Ir 

Número de Ordem 

Natureza do Livro 

Município 

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos 
Data de arquivamento do ato de 
conver&áe de sociedade sirnp{ss em 
sociedade empresria 

Data de encerramento do exercício Social 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

MEOTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIRUICAO IMPORTACAO E EXPORTAAO DE 
MATERIAIS MEYOOR LiDA 

29202965460 

08.395.82110001 46 

17 

DIÁRIO GERAL 

Laure de FrEÈas  

30/10/2006 

31/12/2013 

66437 

Nome Empresarial 

Natureza do Livro 

Número de ordem. 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

Data de inic'o 

Data de término 

TERVIO DE ENCERRAMENTO 

MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO PISTRIE 
MATERIAIS ME 01006 iJDA 

DIÁRIO GERAL 

17 

66437 

01/01/2015 

31/12/2015 

ICAO IMPOTACAO E EX 

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
16.8E31A2.DESO.D&4E54.9E.96.87.40D0F7.74M0S12&E7-e, nos termos do Decreto n9  8-68312016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público <o Escrituração Digital - Sped 

Versão LOA do Visualizador 	 Página 1 de 1 



BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 
	 MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

MATERIAIS MEDICOS LTDA 
Período da. Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2016 	

CNPJ: 08.39582110001-86 
Número de Ordem dó Livro: 17 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2016 a de Março de 2018 

ai. a, Final 

R$ 28.646.00 R$ 2.741.25$,30 

R$ 17.031678,41 R$ 17.636.132.92 

R$ 257.1 832 79.135,71 

R$ 97.042,64 

R$135i75,26 R$451,14 

R$ 24.965,32 R$ 35.76 

26.425,20 R$ 13.861.673 

CIRCULANTE 

DISPONÍVEL 

BENS NUMERÁRIOS 

DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA 

APLICAÇÕES  DE LIQUIDEZ IMEDIATA 

CLIENTES 

DUPLICATAS  RECEBER 

OUTROS CLIENTES 

OUTROS FÉDÍÇOS 

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 

	

.684,20 	 4$ 10.01 9.032,85 

	

2.741,00 	 R$1-842.541,00 

	

2.316,38 	 RS 340.052,05 

4$ 324.420,30 

(-) ADIANTAMENTOS A FUNGIONA9OS as (0100) 

TRIBUTOS A RECUPERAR .R$ 3.896,94 

OUTROS CREOITOS . 	 R$ 12 196,54 . 

ESTOQUES As 3.815.953,01 

ESTOQUES DIVERSOS R$3.315-953M 

wÁo CIRCULANTE - 	 R$ 9.614-129,11 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 2.712.145,56 

BENS EM ÇOMODATO 	 . R$1,030.014.47 

IMPOSTOS A RECUPERAR 9$ 94284577 

DEPESAS A APROPRIAR 8$ 733 285 32 

MOBILIZADO . 	9$ 6.845.271,00 

BENSEM OPERAÇÃO 9$ .9202.677,10 

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 9$96 04878 

(.) (-) DEPR€CJAMORtACUMLJLADA as (2Á55.454,S8 

INTANC?VEL . . 	. 9$ 56.712,55 

ATIVO INTANGÍVEL . 95 120.413,40 

()()AMORTIZAÇÕES AS (63,70c"85) 

PASSO 9$ 26,845.007,52 

CIRCULANTE R$ 7,141-501,93 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 9$ 150.000,00 

R$ 0,00 

aS 1.838767 

R$ 13.793.08 

R$.05536$,31  

RS 305536831 

R$.9.105.1250.6 

R$2.I16538,70 

R$ 1,207-014.47 

8.5 282-068,46 

9$ 62745577 

9$ 6942.373.59 

As 100.121,49 

9$ (2.519.059.78) 

R$ 46.212,49 

9$ 120.413,40 

R$ (74.200,91) 

4$;26-741.258;00 

9$ 8S29.941 ,09 

9$ 249.066,29 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja.autenUeaçAo se comprova pelo recibo denúmero 
16 SE 31 42 DE 90 084654 9E 06.137 40.D0.F7.74MG.81 2A.,E7-6, nos termos do Decreto n2  8N2/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — 5pM 

Versão 6,0.4 do Visuatizador 
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mal- - 

.296,20 

R$(0;00) 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 MEDTEST DIAGNOSTICA COMERQIO DISTRBICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE- 
MATERIAIS 

E
MATERLAJS MEDICOS LTDA 

Período da Escrituração 01JC1/2018a31/1212016 	 CWPJ 08395 821/0001 86 

' 

(-.) EMPRÉSTIMOS R$ (0,00) R$ 99.088,29 

CONTA GARANTIDA 9$ 150.000,00 •R$ 159.000j00 

FORNECEDORES P5 3S09589,72 AS 2144274,57 

FORNECEDORES NACIONAIS R$ 3.909.589,72 R$3-744,374,57 

OBRIGAÇÕES TBIBUTÃRIAS P5 888,386.74 9$ 908,490;72 

TRIBUTOS :A RECOLHER R$886.850.41 9$ 908299,23 

TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER R$1.536,33 9$ 191,49 

OB,9GAÇÔE TRABALHISTAS E 
PAI VIDENCIÁRIAS RS263.77006 R$430.52754 

OBRIGAQOES C/ PESSOAL 1$ 211262,33 P5 329.393,73 

PROVISÕES R$ 52.507,73 As 1oLi3aal 

OUTRAS OBRIGAÇÕES R$1,929-75,5,41 A$29972459,97 

(-) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES AS (0,00) 9$ 35.000,00 

CONTAS A PAGAR R$ 69S66,14 R$ 95.377,96 

(-) DUPLICATAS DESCONTADAS R$1,859289,27 P5 2.&67082,0I 

NÃO CIRCULANTE P5 616&967,66 R$ 6:788.130,01 

OBRIGAÇÕES A LONGO PPA70 R$ 5.164.967,66 R$ 6.700.730,01 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 9$ 	.081.949,58  P5 930.809,20 

FINANCIAMENTOS P5 1.081.949,58 FIS 930.809,20 

OBRIGAÇÕE$TRJBUTAR:IA$ R$ 4-411,296,20 9$ 4.31 3247,60 

Número de Ordem do Livro: 17 

Período Selecionado: 
è Janeiro de 2018 a de .Mãrço de 2018 

OUTRAS OBRIGAÇÕES P5 671.721$8 

PATRIMÔNIO LIQUIDO AS 13.33a537S3 

CAPITAL SOCIAL - FIZ 510.00aOO 

CAPITAL SUBSCRITO 9$ 51-0.000,00 

RESERVAS DE LUCROS 9$ 12.829.537,93 

(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS AS (0.00) 

(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 

IMPOSTOS E CONTRIBU!ÇÔES 

-) COMODATOS A DEVOLVER 

R 4S1t241,eÓ 

7.014,47 

249M58,-74 

R$ 11.710.586,90 

R$ 510.000,00 

9$ 510.000,00 

.k$ 11.200.586,90 

As 0,00 

R$ 0,00 

aumento é parte integrante de escrituração cuja autenticacão se comprova pelo recibo de número 
1.42.DE.90.D84B.54SE.96.B7.40.Dof7,74.oc,81.2A.g7.6, nos termos do Decreto n7 8..863/2016. 

Este relatório foi gerado pejo Sistema Público de Escrituração Digital— Spèd 

Versão 6.0.4 do Visualizador Página 2 de 2 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Enttdade 	 MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTR1BUICAO JMPORTACAO E EXPQRT 
MATERIAIS MEDICOS LTDA 	 k 

Penodo os Escritura çâo 01 
,10112,018 a 31/1212018 	 CNPJ 08395821/0001-86 1. 

Número de Ordtdo Livro: 17 

Período Selecionado: 	
01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018 

EMPRÉSTIMOS 

CONTA GARANTIDA 

FORNECEDORES 

FORNECEDORES NACIONAIS 

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 

TRIBUTOS A RECOWER 

t#1BWtS RETIÕOSA RECOLHER 

TRIBUTOS ATRASADOS 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PRVIDC)ARIAS 

OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL 

PROVISÕES 

OUTRAS OBRiGAÇÕES 

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 

CONTAS A PAGAR 

t) DUPLICATAS DESCONTADAS 

NÃO CIRCULANTE 

OBRIGAÇOES A LONGO PRAZO 

INSTflhJIÇÔES FINANCEIRAS 

FINANCIAMENTOS 	 - 

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 

COMODATOS A DEVOLVER 

OWRAS OBRIGAÇOES 

PATRIMÔNIOLIOUIDO 

Sdoi 

P5 99-088,2 

P815000000 

P55 74427457 

aI 

P9 18'78 ,39 

R$1 	00000 

R$2,676.14 94 

P9 3.744 374 57 R$ 3-6715.146,94  

9$ 906 490,72 P51 128.527,35 

P5 908-299,23 P5 918.54 ,09 

R$ 191,49 P5 398,70 

R$ (0,00) R$209.579,74 

P5 430.527,54 P5 255268.58 

P532939313 P$ 140.177,3._ 

P5 101133,31 P5 125.191,24 

RS 2-997.459,97 P5 382.456,55 

P53500000 P5000 

R$0557796 84-893,71 

27.082,01 R$&524864.84 

$ e 700 730 Dl P5 5-660-841,72 

P56.700,730,01, 1$ 5660641 72 

P9930 809,20 P9 778.38531 

RS 930,a09,20 P5 778.385,81 

P54 313 247,60 P54 078.438 4-" 

P5431324760 EI$4.076.438M 

P5120701447 P5 805 01747 

R$ 24863874 P9000 

R$11 .710.W,90 R$11.694,082.24 

CADrVALSOC;AL 	 P551000000 	 R$51000000 

CA°'TAL SUBSCRITO 	 P551000000 	 R$510 00000 

RESERVAS DE LUCROS 	 P51120058690 	 R$ 118406224 

LÇJCRO IP9EJU2OS ACUMULADOS 	 P5 (000) 	 P5000 

(.) PREJUÍZOS ACUMULADOS 
	

P5 (0,00) 	 P5 0,00 

Este documente é parte integrante do escrituração cuja autentícao se comprova pelo recibo de numero 
16 8E 31 42 DE 9008 4B54 9E Q5  137 49 DO F7 74 OC SI 2A-E7-6- nos termos do Decreto n $,683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 6.04 do Visuelizador 	 Páifla 2 de 2 



BALANÇO PATRIMONIAL 

Fntkiade' 	 PÂEhTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTF3IBUICÃO MPORTACAO E EXPORTACAO DE 
- 	 MATERIAIS MEDICOS LTDA 
Feriado da Esciriuçaço 	 11 

0110i/2018a31/12/2018 	 CNPJ 08395821!000i 86  
Número de Ordem do Livro: 17 

Feriado Selecionado 	
01 de Abnl de 2018 a 30 do Junho de 2018 

Descnço 

ATIVO 

CIRCULANTE 

o 	ia 

R$ 26.741.25800 

ES 1 7.52&i32,92 	- 

do 

$2 .350.0 SOb 

20 6237 

DISPONÍVEL R$379J3,71 57755 

BENS NUMERÁRIOS 8534491936 R$3234645 

DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA R$A51 IA fl$54&919 

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA P53376821 R51 48161 

CLIENTES R$13.861.573,85 1  R$14.062,100861 

DUPLICATAS A RECEBER R$10019,Q3235 R$1004295956 

OUTROS CLIENTES, R$a942541,90 8$ 4M19i41 .00 

OUTROS CRÉDITOS 8534005205 9$417.521,41 

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 8$ 324.42030 P5 SQl  851 44 

(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONAMOS R$ (0,001 R$000 

TRIBUTOS A RECUPERAR 85183867 85187589 

OUTROS ÕREbrros 951379308 851339308 

85 3.055-35831 - 	85 2.786,723,92 

ESTOQUES DIVERSOS 9$ 8.055t368,31 8$ 278&73 92 

NÃO CIRCULANTE 9$ 9.105i2508 9$ 9.042.351121 

REAUZÁVEL A LONGO PRAZO RS211 538 70 95161429091 

BENS EM COMODATÍ0 k$1.207.€14,47. R$806:01747 

IMPOSTOS A RECUPERAR 85282.06896 8$ 244.608;89 

DEFESAS A APROPRIAR R$ 627.455,77, R$583.65445 

IMOBILIZADO RS 6923389 857392.37697 

BENS EM OPERAÇÃO 95928131216 851001077622 

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 8$ 100.12149 85 1022.594,60 

(-)H DEPRECJAMORT.•ACUMULAOA R$ (251905938) 8$ (2720 993 89' 

INTANGÍVEL 9$ 46:212,49 8$ -95.712,42 

ATIVO INTANO{VEL 9$ 120,413,40 H$ 120413,40 

e) () AMORTIZAÇÕES RÇ'420091' R$ (84.700,97) 

PASSIVO 9$ 26.741.258,00 1 9526350003 95 

CIRCULANTE 9$ 9229.941,09 9$ 8.995.079,99 

NSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 8524608829 8523557339 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
15.8E31 .42.DE.90.fl&4a54SE.96,B7,40.D0.F7.74.00.81.2A,E7-5 nos Lermos do Decreto flQ  8.683/2016.. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público dê Escrituração Digital-- Sped 

Versão 6.0.4 do ViSUSJIZaCIOÍ 	 Página 1 de 2 



ATIVO 

CIRCULANTE 

DISPONIVEL 

BENS NUMERÁRIOS 

DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA 

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 

'ES 

UGATAS A RECEBER 

CLIENTES 

OUTROS CRÉDITOS 

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 

ADIANTAMENTOS A FUNCIONAMOS 

TRIBUTOS A RECUPERAR 

OUTROS CREDITaS 

ESTOQUES 

èbOQUE$ DIVERSOS 

NÃO CIRCULANTE 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

BENS EM COMODATO 

IMPOSTOS A RECUPERAR 

DEPSAS A APROPRIAR 

MOBILIZADO 

BENS EM OPERAÇÃO 

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 

(.) (-) DEPRECJAMORT.ACUêIIULADA 

INTANGÍVEL 

ATIVO INTANGÍVEL 

(-) (-) AMORT1ZAÓES 

PASSIVO 

CIRCULANTE 

INSTrFUIQÕES 51NANCE!RAS 

BALANÇO PATRMONAL 

Entidade: 	 MEDTEST DIAGNOSTICA COMErtOIO 
MATERIAIS MEDICOS LTDA 

Período da Escrituração: 0110112018 a 3111212018 
Número de Ordem do Livro: 17 

Período Sele 

PIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

CNPJ: 08.395.82110001-, 

01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018 

Ia 

B$ 26-350-003,95 

RS 17.307.823,74 

R$39277,55 

R$ 32.346,48 

R$ 5.449,16 

R$14-062-100,86 

8$ 10.042.959,56 

R$ 4.019.141,00 

8$ 417.521,41 

8$ 401.651,44 

AS (0,0) 

R$ 1.878,89 

8$ 13.793,08 

$ 2.788223,92 

8$ 2.788.723,92 

8$ 9,042.80,?1 

8$ 1.614.20,$1 

017,47 

608,59 

63.664,45 

8$ 7.392376,97 

0.778,23 

R$ 102.59462 

.720.993,894 

FnaF 

8$ 27.592,450,12 

R$ 18.515.794,12 

8$ 359.934.19 

8$ 27221,63 

4.203,18 

8$ 338.509,38 

Si 9.442,75 

1686,28 

8$ 4.356$56,47 

8$ 538.497,59 

8$ 522.805,02 

8$ 0,00 

.899,49 

8$ 2.787.919,59 

8$ 2287.919,59 

8$. 9.076.656.00 

8$ 1243.376,54 

R$ tOS.005,47 

8$ 207A49.42 

8$ 841.223,65 

8$ 7.608.065,09 

R$ 10 	 51'5.623,27 

8$ 105.229,59 

R$ (18222e7j7) 

R$25.212,37 

8$ 120A13,40 

8$ (95201.03) 

8527.592,450,12 

8$ 9.651,096.64 

8$ 0,00 

urnento é parte integrante de escrituração cuja autentícacâs se comprova pelo recibo de número 
.4•2flE.90.08.4B.54.9E.96,B740DOfl74oc81E7e nos termos do Decreto ng 8-683/2018 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 6.0.4 do Visuájizadõr 	 Página 1 de 2 
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EMPRÉSTIMOS 

CONTA GARANTIDA 

FORNECEDORES 

FORNECEDORES NACIONAIS 

O8RJ9AÇÕES TRIBUTARIAS 

TA2UTOS A RECOLHER 

TRIBUTOS RETIDOSA RECOLHER 

R$ 0,00 

9$ 1 50.000,0 

9$ 3.676i46,94 	 R$4.221 304 8 

R$ 3376.146,W. 	 R$4221 50416 

9$ 1.128.527,53 9$ 726.569,63 

49,09 9$ 580.377,57 

R$ 395,70 9$ 565,22 

BALANÇO PATRIMONIAL 

MEDTET DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO MPORTACAO E EXPOIRTACA 
MATERIAIS MED1COS LTDA 

)11/2018a31/1212018 
	

CNPJ: 08.395.821/0001 -8 
17 

01 de julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018 

Entidade: 

Período da EscrÍ 
aro de Ordem do 

TRIBUTOS ATRASADOS As 209.579,74 R$145.627,04 

0BRGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PRIV1DENCIARLA$ 9$ 265.368,58 AS 407.537,67 

OBRSAÇÕE.S Cf PFSSOAL P5 140.177,34 R$ 250,541.37 

PROVISÕES R$ 125,191,24 9$ 158.996,00 

OUTRAS OBRIGAÇÕES 

E) 

 

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 

CONTAS A PAGAR 

(-) DUPLICA-1 AS DESCONTADAS 

NÃO CIRCULANTE 

OBÃÍAÇÕES ALONGO PRAZO 

nSTITUI;ÕES FINANCEIRAS 

(-) EMPRÉSTMOS 

FINANCIAMENTOS 

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 

IMPOSTOS E CONITAJBUIÇÕES 

COMODATOS A DEVOLVER 

(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES 

PATRMÕNIO LÍQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL SUBSCRITO 

RESERVAS DE LUCROS 

(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS 

) PREJUÍZOS ACUMULADOS  

	

9$ 3.569,458,55 	 9$ 4.265.484,96 

	

00) 	 9$ 0,00 

	

64S93,71 	 3522.505,85 

	

R$ 3.524.564,84 	 9$ 4272.679,11 

R$ 6.648253,76 

	

860841,72 	 R 6.548.95576 

	

9$ 778i85,81 	 R$1.919-541,11 

	

R$ (0,00) 	 9$ 1S78400 

	

9$ 775.385,51 	 R$ 6H31.B%i 1 

	

3$ 4.076;436,44 	 R$ 4.532.407,18 

	

9$ 4.078.436,44 	 9$ 4,532.407,15 

	

9$ 806.017,47 	 R$ 195.005,47 

	

3$ (OMO) 	 9$ 0,00 

	

94.082,24 	 M 11 .254-399,72 

	

R$51.0.000,0D 	 9$ 510,000,00 

	

9$ 512000,00 	 As 510,00000 

	

4.082,24 	 P5 12784.299,72 

9$ 0.00 

R$ 0,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de númen 
15SE31,42-DE,90jJ8,4t54,9E,96.87,40,00y77400312.AE7-6 rios termos do Decreto n9 8.653/201 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digitai — Sped 

Versão 6.04 do Visualizador ina 	2 



BALANÇO PAT1MONRL 

Entidade 	 MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAC DE 
MATERIAIS MEDCOS LTDA 

Penedo da Escrituração 
0110112018 a 31/1212013 	 CNPJ 08395821/0001-86 

Número de Ordem do Livro; 17 

Período Selecionado: 	
01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezernbn de 2015 

Descrição 	 Nota Saldo Inicial S&do Anal 

ATIVO 9$27.592.450,12 R$ 27-991-607,89 

CIRCULANTE R$ 18.515.7941,2 P5 17.425.799,1 

DI$PONIVEL R$359$34,19 R$79.501,07 

BENS NUMERÁRIOS 9$ 27.221,93 AS 33.40651 

DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA 9$ 4S3,18 R$ 46.094.55 

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 9$ 338.509,38 R$ 0,00 

QUENTES 9$ 14.819,442,75 R$ 15.190.385,59 

DUPLICATAS A RECEBER R$ 10.462.58628 9$ 10.545.2Ü42 

OUTROS CLIENTES 95 4256.856,47 R$ 4,645,186A7 

OUTROS CRÉDITOS AS 535.497,59 9$ 727.513.18 

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 9$ 522.805,02 9$ 711-184,27 

(.) 

 

ADIANTAMENTOS A FUNCIONROS R$ (0,00) R$ 0,00 

(-) EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS P5 (0,00) R$ 600,00 

TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 1.899,49 9$ 1.93563 

OUTROS CHEDtTQS 9$ 13.793,08 R$ 13393,08 

ESTOQUES R$ W87-919,59 AS 1.428.3,47 

Es'oouEs DIVERSOS P52,787 919,59 9$ 1 428 39847 

NÃO CIRCULANTE AS 9.076:856,00 R$ 10,566-008-28 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 1.243.378,54 9$ 2226.009,94 

BENS EM COMODATO 9$ 195.0O547 R 	14.505,47 

() OUTROS CREDITOS 9$ (0,00) 9$ 1-290-039,40 

IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 207J49,42 P5 169.689,95, 

DEPESAS A APROPRIAR P5 841.223,65 P,$751.77512 

IMOBILIZADO P.$ 7.808.06509 9$ 6.325186,03 

BENS EM OPERAÇÃO P5 10 525 623 27 9$ li 221 326. 

IMOBILIZADO : EM ANDAMENTO 9$ 1 05.22959 As 107.316,45 

DEPREC./AMORT.ACUMIJLADA P5 (2.822.787.77) P5 (3.003357,38) 

INTANGÍVEL 9$ 25212,37 9$ 14.71 2,31 

ATIVO IWTAN{VEL R 	120.413,40 - 	R$ 120,413.40 

(-) 	) AMORTIZAÇÕES As (95.201,03) 9$ (105.701,09) 

PASSIVO 9$ 27.592.450,12 9$ 27.991.637,69 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
16.8E.31 Â2,DE.90JJ5,48:54 9E 96 B7.40.DQ.F7,74uJC.61 .2A.E7-€, nos termos do Decreto & 683/-20l6. 

Este relatório foi gerado ,peio Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 6.0.4 do Visualizador 	 Página 1 de 3 



R$ 

R$4,221.504,18 

9$ 725.569,83 

AS 580.377,57 

R$565.22' 

AS 145;627,U4 

As 407.53767 

0.541,67 

R$ 156.996,00 

R$ 4.295.484,96 

(0,00) 

5,85 

9$ 4.272.679,11 

9$ 8646.953.713 

953,76 

BALANÇO PATRIMONIAL 

MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRI'BUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
MATERIAIS MEL ltos LTDA 

ooa Escrituração 01/01-12018 a 31/12/2018 	 CNPIJ 08-395.82110001-86 
Número de Ordem do Livro: 17 

Período Selecionado: 	
011.1 rode 2018 a 31 de Dezembro dê 2018 

ÇE 

(-) INSDTU1ÇÕES FINANCEIRAS 

I-) EMPRÉSTIMOS 

(-) CONTA GARAr{flpA 

FORNECEDORES 

FORNECEDORES NACIONAIS 

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 

TRIBUTOS A RECOLHER 

TRIBUTOS RETIDOS A RECOLKER 

TRIBUTOS ATRASADOS 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PRIVIDENCIÁRIAS 

OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL 

PROVISÕES 

OUTRAS OBRIGAOÕES 

) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 

CONTAS A PAGAR 

(-) DUPLICATAS PESCONTADAS 

NÃO CIRCULANTE 

OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 

INSTITUIÇdES FINANCEIRAS 

EMPRÉSTIMOS 

FINANCIAMENTOS 

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 

COMODATOS A DEVOLVER 

AS 1171..458,57 

As 311.075,97 

R$ 311.07S,97 

AS 0,03 

AS. 4.362,918.34 

R$4.36a91 8,34 

351 .056.604,55 

R$ 982.617.12 

AS 1.173,90. 

As 72.812,53 

As, 540.576,69 

R$ 453.429,19 

9$ 87.149,0 

R$ 4.490275,02 

As 0,00 

R$ 42.515,45 

AS 4.447.762,57 

AS 5.821123,68 

AS 5.823.1 23,68 

R$ 1-919-541,111 AS 1.665.600,87, 

AS 1.287.848,00 AS 1.180.525,80 

R$631.695,1l 9$ 485.075,17 

P5 4,532.4Q7,18 As 4.143.017,54 

4.532.437,18 AS 4.143.017,54 

9$ 195.005,47 AS 14.505347 

(-) OUTRAS OBRIOAÇÔES 9$ 0,00 

PATRIMÔNIO LIQUIDO P5 11.294.399,72 P5 11 A07-225,64  

CAPITAL SOCIAL. AS 510.000,00 :95 510.000,00 

CAPITAL SUBSCRITO R$510.000,00 AS 510.000,00 

RESERVAS DE LUCROS AS 10.784.399,7 $ 10.597.220,64 

(-) LUC9OS.RËJUi7OS. ACUMULADOS 
	

AS (0,03) 
	

AS 0,00' 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
68E31 42DE 90 D846549E96B740 Do F7740081 2AE7-6, nos termos do Decreto n2 S6S3f2Ol6 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração 'Digital Sped 

Versão 6.0.4 do VisUalizador 



BALANÇO PATR1MONAL 

E 
	 MEDTEST DIAGNOSTICA COME4CIb ÚISTRIBUICAO IMPÕRTACAO E EXPÕRTACAO DE 

MATERIAIS MEDICOS LTDA 
Período da Escrituração: 

01101/2018 a 31/12/2018 
Número de Ordem dó Livro: 17 

Período Seecionado- 	
01 de Outubro de 2018 a 31 d 

CNPJ: 08.395.821/0001-86 

e Dezembro de 2018 

(-) PREJUIZOS ACUMULADOS 

Seld&Fia 

R$0 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
1 5,8E31 	 nos termos do Decreto n2  8,683/2016, 

latório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 6.04 do Visualizador 	 PáglÊn 3 de 3 



EMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTAOAO E EXPO. 
MATERIAIS MEDICOS LTDA 

a Escrituração: 01/01/2016 a 31112/2018 
Ordem do Livro: 17 

iedonado: 	01 de Janeiro 2018 a 31 de Março de 2018 

CNPJ: 08295.821/0001-86 

RECEITA BRUTA OPERACIONAL 

GADO INTERNO 

SERVIÇOS MERCADO INTERNO 

RECEPTA DE LOCACAO 

&) (- DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 

(-) VENDAS CANCELADAS 

(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES 

JOS INCIDENTES SOBRE VENDAS 

ICMS 

0 1-1 PtS 

GOANS 

(-3 CUSTO DAS MERCADORIAS 

(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 

(=) 

 

RECEITA OP9ACI0NAL LIQUIDA 

CUSTO DOS PFODUTOS/MERC.ADOR1AS/SERVICOS 

(-) CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL 

DESPESAS OPËRAC(ÕNAIS 

(-) 

 

ADMINISTRATIVAS 

(-) DEPRECIAÇÕES E AORflZAÇÕES 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ 

(-3 RECEITAS FINANCEIRAS 

RECEITAS FINANCEIRAS MATRIZ 

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS 

ESPESAS TRIBUTARIAS MATRIZ 

SSOAL 

(-) DESPESAS COM PESSOAL MATRIZ 

(-3 CUSTO DOS SERVIÇOS 

(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 

RECEiTAS. OPERACIONAIS DIVERSAS 

(.4 PREJIJIZO OPERACIONAL 

Valor- 

R$5.625. 

R$4.791.8 

P5 1 5u574S4 

R$ 64a3 19,98 

AS (3.851 412,19) 

R$ (100J92,10) 

P5 ( 100. 892.1 3) 

P$ (552.096,083 

P5 

AS (70.025,85) 

P5 (322.718,02) 

AS (2271 326) 

R$(2271.32(3,29) 

P51 774 2525 

AS (147.829,45) 

P5 (147.229,45) 

AS 1.225.453,38 

AS (1-564.564;91) 

P5 (594.389j8) 

P5 -ç204-122;94) 

P5 (390.246;74) 

P5 (442.133,75) 

P5 (442.133,75) 

P5 15.23443 

2$ 15,634,43 

P5 (127.815,69) 

AS (127.815,59) 

P5 (583-319,50) 

P5 (553.319,50) 

9$ (p®) 
P5 $L459;28 

AS 87.435,25 

2 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
6 SE 31 42 DE 90 084854 9E 966740 D0.F7 74 CC 81 24 E7-6 nos termos do Decreto ng &683/2016.  

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Spêd 

Versão 6.0.4 do VisuaLizador 
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MATERIAIS MEDICOS LTDA 
Lo: 

01101/2018 a 31112/2018 
Livro: 17 

01 de Janeiro de 2018 a .31 de Março de 2018 

CNPJ: 08.395S2110001-86 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCiCO 

Entidade: 

Páríodo da Escrituraç 
Número de Ordem do 

Período Selecionado: 

MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRBUICAO IMPORTAGAO E EXPORT 

Valor 

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAiS R$ 24.0O0O 

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ 24.000,00 

OUTRAS DESPESAS R$ 24.000,00 

(-) (=) PRJ1JIZO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ (14.11 t52) 

Este documento é parte integrante de eScri 
16.8E 31 42,DE90;D84B54SE.96,87.40j 

ação cuja autentic 
F7.74.oC.81.2A.E 

se comprova pelo recibo de ri 
nos termos do Qecreto n2  8 683/20 

 

 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Púb 

Versão 6.0.4 do Visuaflzadcr 

ode Escr?turaãci Pigi —Sped 
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Péríodo da Escr 

Número de Ordem do Livro: 

Período Seecipnao 

o 

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS 	 R$ 2t994,89 

OU! NAS DESPESAS OPERACIONAiS 	 R$ 21.994,88 

QUTRAS DESPESAS 	 R$21S94,86 

PREJUIZO LIQUIDO DO EXERC!CLO 	 R$ (16.504,C6) 

CNPJ: 08.395.821/0001-86 i2018 

bril de 2018 a de Junho de 201 

ONSTRAÇÃO DE IRESULTADO DO EXERCÍCIO 

d 
	 MEbtÈST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTROUCAO IMPORTAGÃO E EXPORTACAO DE 

MATERIAIS MEDICOS LTDA 

Este docurnëfltc 
1 6.8E.31 .42.DE. 

parte integrante de escrituração Guia autenticação se comprova pelo recibo denúrne 
08 4B 5t1  YE 96 B7 40 DO F7 74 CC 81 2A E7-6, nos termos do Decreto nq 8 683/20 

Este relatório foi gerado peio Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 6,0.4 do Visualizador Págiha 2 de 2 



E POr( AC DE 

RAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCb 

Entidade: 	 MEDTËST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTÀC 
MATERIAIS MEDICOS LTDA 

Penado da Esci Iwração 
01/0112018 a 31112/2018 

	
CNPJ: 05.395.821/0001-36 

Número de Ordem do Livro: 17 

Período Selecionado 	01 de Abril de 2 de Junho 

V8IOI 

RECEITA BRUTA OPERACIONAL 

VENDAS MERCADO INTERNO 

SERVIÇOS MERCADO INTERNO 

RECEITA DE LOCACAO 

(-)(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 

(-) VENDAS CANCELADAS 

CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES 

(-) IMPOSTOS IN=IENIÊS SOBRE VENDAS 

ICMS 

(4 (-) 155 

E 

(4 CUSTO DAS MÉGADORIAS 

(4 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 

() RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 

(-) (4 CUSTO DOS PRODUTOS)MERCADORLA ERVIO 

(-) CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO OL SERVIÇOS 

(=) LUCRO BRUTO OPERACONAL 

DESPESAS OPERACIONAIS 

(4 ADMJNISTRPWAS 

(4 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 

(4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ 

(4 DESPESAS FINANCEIRAS 

(4 O SESSAS FINANCEIRAS MATRIZ 

(4 

 

RECEITAS-FINANCEIRAS 

RECEITAS FINANCEIRAS MATRIZ 

(4 DESPESAS i RIBUTARIAS 

(4 DESPESAS TRIBUTARIAS MATRIZ 

(-3 COM PESSOAL 

(-) DESPESAS COM PESSOAL MATRfZ 

(-) CUSTO DOS SERVIÇOS 

(4 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 

RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS 

(=) PREJUIZO OPERACIONAL 

7- 

9$ 5353.33024 

R$ 79655,05 

9$ (3,9 

Es (117.9 3$9) 

9$ (1179A3,699) 

9$ (1.072.744,15) 

R$ (163.340,70) 

R$ (2.072,46) 

9$ (72:63006) 

4.700,94) 

792.8S2,39) 

1792;832;39) 

R$ 2.133.568,12 

9$ (315.90,92) 

9$ (316,89032) 

R$ 1.616.677,20 

S$ (1 .855,t7674) 

11$ (60.564,70) 

9$ (212.434,1 9) 

9$ 394.I3Q,511 

R$(478.06053) 

R$ (478.080,52) 

9$ 14.382,51 

9$ 14.382,51 

9$ (207214,92) 

9$ (207.214,92) 

R$ (640.179,29) 

9$ (W. 179,29) 

9$ (0,00) 

9$ 62.480.18 

RS2.4S0,19 

9$ 3S-49Â4 

Esta documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
IS SE.3 42 DE 90DB 4B 54 9E 96874000 F7 74 OC 81 2A.E7-6, nos termos do Decreto 0 8683/2016 

Esta relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 6.0.4 do Visualizador 	 Página 1 de 2 



CNPJ: 08.395.821/0001-86 

01 de Julho dê 2018 a 30 de Setembro de 2018 

Entidade: 

Período da Eso. 

Número de Ordem do Livro 17 

Período Selecionado: 

MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMF 
Q1 

 TACÃO E EXPORTAQ 
MATERIAIS MDICOS LTDA 

>018a3111212018 

.24 

R$101.727,05 

R$ 638.852,25 

ES (4.138.993,45) 

R$ (239M31,80) 

R$ (239.0$1,80) 

R$ (871-95-7,25) 

R$ (743-0.52,53) 

P.$ (3.731,57) 

F$ (22 316,34) 

R$- (1 02.855Â2) 

Es (3028.QC439) 

R$ (1028M04,39) 

R$2 282.097.09 

9) 

ES (134iODM9) 

R$ 2.157.996,20 

ES (a166612,5s) 

R$ (624.020-24) 

P. (2234 60$1) 

R$ (491859,63) 

Es (762.483,26) 

ES (762ÃS3,2) 

Es 11,523,42 

ES 11.523,42 

ES (187.31Z80) 

R$ (1 7.312,8D) 

R$ (653.525,403 

ES (653.925,40) 

R$ (0,00) 

R$ 49.505.73 

R$ -49.505.73 

ES 8.61625 

STRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCI 

E 

A' 

Dsrtc. 

RECEITA BRUTA OPERACIOrJAL 

VENDAS MERCADO INTERNO 

SEÇOS MERCADO INTERNO 

RECEITA DE LOCACAO 

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 

(-3 VENDAS CANCELADAS 

CAJ'CLAMENTOS E DEVOLUÇÕES 

(-3 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS 

(-) N 
EIS 

CORNS 

(-3 CUSTO DAS MERCADORIAS 

(-3 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 

(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 

()CUSTO DOS PRODUTOSJMERCADORLA$/SERV(COS 

NDíRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

() LUCRO BRUTO OPERACIONAL 

(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS 

E-) ADMIN1STRA1JVAS 

(-3 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 

(-3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ 

(-3 DESPESAS FINANCEIRAS 

(-) DESPESAS .FINANCEIRAS MATRIZ 

(-3 RECEITAS FINANCEIRAS 

RECEITAS FINANCEIRAS MATRIZ 

(-3 DESPESAS TRIBUTARIAS 

(-) DESPESAS TRIBUTARiAS MATRIZ 

(-3 COM PESSOAL 

(-) DESPESAS COM PESSOAL MATRIZ 

(-3 CUSTO DOS SERVIÇOS 

(-) OUTRAS RECEITAS-OPERAQIONAIS 

RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS 

(=) PREJUJZO OPERACIONAL 

Este documento é pa?te integrante -de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
16.8E,31 42.DE.90,D8.4B,54.9g.96.B7,40.co P77400 81 2.A.E7-6, rios termos do Decreto n2  &683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Públicos Escrituração Digital — Sped 

Versão 6Á3;4 do Visuajizador Página 1 de 2 



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCIOO 

MEDTEST DIAGNOSTICA CQMEROÍO DISTRBUCAO IMPORTACAO E EXPORTACÃO DE 
MATERIAIS MEDICOS LTDÂ 

Descrição- 

(-) -) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS 

ESCIIÇQ

( R$ (18. 

CNPJ: 08395821f0001-8 turação 01/01/2018 a 31/12/2018 
Número de Ordem do Livro: 17 

Período Selecionado: 	
01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018 

tidade: 

E) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (18.133.33) 
(-) OUTRAS DESPESAS R$ (18.133,33) 

E) 	) PREJIJIZO LÍQUIDO DO EXERCCIO R$ (26749M8) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
16.8E31.42 D.Es0.D8.4B54,9E.9a$7.40.Don.74oc.81.2A.E76, nos temias do Decreto n2  8S83/2016. 

Este r&atório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração DigiaI - Sped 

Versão &OA do Visualizador 	 Pagina 2 de 2 



o Livro: 17 

AÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

ii 

Entidade: 

Períbdo da 

Número de 

Período Sele 

MEDTEST DIAGNOSTICA COMER 
MATERIAIS MÈUICOS LTDA 

8 

STRIBUICAO IMPORTACAO E, FKPORTACAO DE 

CNP,;': 0e395.821/ooa1 -$6 

Valo; 

01 de Outubro de 2018a 31 de Dezembro de 2018 

RECETA BRUTA OPERACIONAL 

VENDAS MERCADO INTERNO 

SERVIÇOS MERCADO INTERNO 

RECEITA DE LOCACAO 

(-) () DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 

() VENDAS CANCELADAS 

(-) (-) CANCELAMENTOS E )EVOLUÇÕES 

(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS 

COFINS 

(-) CUSTO DAS MERCADORIAS 

(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 

) RECEITA OPERACIONAL. LIQUIDA 

) (-) CUSTO DOS 'PRODUTOS/MËCADORIASI5EA VIÇOS 

(-).CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL 

(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS 

(-) ADMINISTRATIVAS 

!) DEPRECIAÇÕES EAMORTIZAES 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ 

(-) 

 

DESPESAS FINANCEIRAS 

(-) DESPESAS FINANCELEAS'.MKMZ 

(-) RECEITAS FINANCEIRAS 

RECEITAS FINANCEIRAS MATRIZ 

&) 

 

DESPESAS TRIBUTARIAS 

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS MATRIZ - 

(-) COM PESSOAL 

) DESPESAS COM PESSOAL MATRIZ 

() CUSTO DOS SERVIÇOS 

(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 

RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS 

() LUCRO OPERACIONAL 

528,59 

SC5.41 8,59 

143.902,20 

As 646.200,60 

R$ (3:567658,5.) 

(84.51 2,19) 

R$(84.512,19) 

ES (727.071,64) 

AS (722.10453) 

9$ (4.967,011) 

'R$ 0,00) 

R$ (0,00) 

9$ (2.75a074,68) 

R$ (2.756.074,68) 

9$ 3.025.869,85 

9$ (1 7409,47) 

9$ (174.099,47) 

R 2.851.770,41 

Ft$ (2.681 .70384) 

R$ (699 019M 

R$ (248.694,67) 

IRI (450.32 

R$(612,98 

8$ (612.98 

R$10.255,39 

R$ 1Õ255,39 

9$ (786.456,54) 

R$ (788.45654) 

73,71) 

R$ (0,00) 

9580.971,85 

RS.$0.971 ;85 

9$ 170M66,57 

Este documento é parte integrante de, escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de nüm'ero 
16.6E31 .42.bE.90D8;48.S4.9E.9S.B7.40.00;F7.74 CC 81 .2A,7-6. nos termos do Decreto ng 8.683/2015. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração E)igftal -«Sped 

Versão 6.0.4 do Visuatizador 	 Pádna 1 de 2 



E)EMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERÇO 

Entidade,. 	

MEOTEST DIAGNOSTICACOMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

MATERIAIS MEDICOS LTDA 

Penedo da Escrituração 01/01/2018 a 31/12/2018 	
GNPJ 08.395.82110001-80 

Número de Ordem do Livro: 17 

Período Selecionado:  

Desonção 

PREJU!ZO OPERACIONAL 

j-) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS 

(-3 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 

(-) OUTRAS DESPESAS 

RESULTADO ANTES DA CS E IR 

(-3 PROVISAO PARA QONTRUIQSOCIAL  

A (-) CSLL 

(-3 POVISÂO PARA IMPOSTO DE RENDA 

(- (-) IRPJ 

() LUCRO LIQUIDO DO EXgRCCIO 

(s) PREJUIZO LIQUIDO DO E)RCICIO 

a 
Valor 

As (0,00) 

R$ (29.874,97) 

A$ (298747) 

R$. 
R$140191,60 

R$ (8.832,09) 

1* (1 8-53a,59) 

AS (18.533:59) 

AS 112-825,92 

R$ 0,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se  comprova pela recibo de número 

l6,8E.31,42,DE90fl8.4B549E 96 B7.40.D0.F7.7&OC.81 2A.E7-6, nos termos do Decreto n9  5.683/2016. 

Este relatório foi gerado Pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 6.0.4 do Visuatizador 
Página 2de 2 

01 de Outubro de 201 1 de Dezembro de 201. t 	Viro •* / 
0' 



t5s5lCA$AtrQ$ MARINHO 
Soma Adrís fldpra 
CPF.;054445,165M8 

 

RUÍ 	

~W 4W1,2 RUJORIAMAi  aiç 

 

Leero de F,sitoeS4, 31 de. De2owbqods2&1* 

MEIPFS5QMFIM 
Contádur 

CP? ne5a.o1ss5a 
aGs E2%/bT8A 

BALANCO 

'SEDTE$T SIM. 5137 50W 3MP £E DE DUM sIEasccsuaA 
CWPJ 0L39.&Z1JXD1 S t4IRP 2OZ35S 

p llm 	EM. itua And&r. RS Ponte Lo. J53 ft ,zpos1a-Q S 1SIS flanguewas LauePrelbatEa 
tEP. 42Soen- 

ATIVO 
1 A11V0 ÇIRCUIMTE 

nisivEL. J Caixa 
Sancas 
CIentes 
lmpatS RepSáveia, 

02M5 $rédftos 
-. Outros Clientes a Receber 

Adiantamentos 
Tõtai dc Circulante 

JATrv'o laOtIRCULANTI1 S.LP 

;rnpastoe e RecuperarjlcMs) 
Oespesa&a Apropriar 
Comodatos 
Outros 

-[ATiVO 

CoraSicin 
Imobirsedos 
Igigel 
(4 Dapredeções Aolanutedss 

Total-de?erSsnente -5.535988,34 	Z9;04% .CapftaI-Sodal 
- Reaérsas-de Luaros 
- -OuhaeRóSer!at,-

- -Resolladc.ilo Pérfado 
'ISdofL 

- ajSW  
AV % 

PA$SWQ 
PASSIVIO CIRCOLANT8 	 À'! % 

	

s354o551 	M2% Fbt$lieddres. 

	

4t00' 55 	O 15% nebjulÇoeli Pmnaiiteraa 

	

43523952 	5375% Deb?os SanAra 

	

125553 	001% Doas Fiscais 

	

1i2&95934 	474% Santas arPssr 

	

13,7G108 	0505% tgoIitapõsosnta4as 

	

4545 18 47 	I3,SgvâSn'sPIDenonstraçao aOevotaer 

	

714 784-27 	254% Total dó Czroularta 

	

18.234Z99;lia 	5500% 

	

4.Staule.54 	1559% 

	

38.078,97 	131.% 

	

546S78.6$ 	1,033 

	

-1-05&s0455 	5755 

	

42:51545 	0'W% 
444-7MO2,57 13.59% 

	

0,00 	0.505W 
IGMASSN - 354 - 

	

155.55995 	gtl% 

	

751-7751Z 	2!Str% 

	

14.50W 	bb5%- ix,G CutSULAHTE ELe 
2481atI 	886% 

	

2417a57 	12,217 Ernpresbinos e finafltMdfllbs 	1.56U00,61 	&SSVe 
O0' 

Perceismentos 	 4.143.01751 	14,0% 
Comadatos a;DevoWer 	14.595.57 	0,05%  

TeM Múl 	 £523S23,55 21.50% 

	

43$1S110 	0,16%- 

	

'7284130,37 	4031% PATRDEaN OUQUIDO 
- f041340  
.,tltU.D58A7 - 41.11%  

	

510.000,00 	1.82% 

	

3270242,67 	1.1,47% 

austr
al •27.56' 

	

56 	0.50%: 
1 t4G722S.54 	4575%- 



4 
õízaftt*t&QDD9 Lote  
900 

821 10005 

aid; Rua Andr4i&dáPo 
Pitangue!ras- laum 3&FS1 

t. FED1COZ CTDA 
NIR 22*2 

L» ura S PÈ€1SSA 31 detezerpbru da20 

DlE 

"W41 	PkESke& 
p1) R$) 

A SRU MÃ 10,0% fl652377, 7 

ao las de VatWas4e Mercadcnas 9, 21.63t06 ,58 
Rece?lssdeserv! 21 % 5 fl65a4 
acers de Looaçâo 85 % -Sez 45025 

0EDUÇESbAS RECEFEAS -LI h -419 	O $3 

De Waflo de Vendas -Z2ø -SftOfl 78 
ICMS -í 44% 4 riasfla 

P13 .70% -1$4S73,2t 
COAS -3,21% 27535 
SS 906% -151 	87 

=) 

 

RECEITA OPERAC O4ALL CL D 8 3 % 9,4flDSØ 54 

(- CMV -430% - 025217 3 
CSV (L aação) 424% -?t..S20 73 

& LUCRO eíguTQ, 35,74% 

') ospEafl Ø?EMCÓPIMS 45;39% -8 385.60S.92 

Despesas Adr,ilrnstraffvas - 4T -2,5 	W4,471 
Desposes cPsscal 036% -2 543 7$ 
Desposes fl. ancefls 

 
4,63 

Despesas IWI, bjas -5.33% J1O 75995 
Cartas Despesas ti 00% 

S% Receitas 29j5,~, 28 

(a ,RESULTADO ANTESac IWC$LL O, 6% 32 326,74 

Pró rsaop,C$ .004% - 63209 

-) Pr VISaS p1 RPJ 4138% -1B?33,59 

flfl. 	oflÉiqit - 	0ZW - 	S$ 



ti uQuCEz: raAL 

LI 

UCUIDEZ MEDL47A 

164Ç25 
A04 ANO 
PCCPNC 

204 PNC .rGRW0EENDWID€NTÔ 

rruMc. 
0398210014$ N2$2028SE4E0 

Pua 	da Fonte, Lot jo a Horizonte 1 
ras Lai070 de R$!taS8a. bd 42 70000W 

in.4a. ;Ma  
JE$S(CA SANTOS MARIN90 

.Sodi - Adrrønftfradora 
CP: O$t48SÁBS-08 

ÍNDICES 

AT 

NDiW-- DE 
PR6PR0 	 AP  

 

t3t9$834 	 8; 

   

11,407.22564 

 

INDtC8 08 PITAUZAÇÃÕ 	 PL  

iRFNTABILVADE 	
1

AP 

(OItO ATIVO) 	 RECEifA  - 	 - 	 Q25 

	

AT 	 2739789 

1CAPTALOETERCEIRÕ8 	 P+PNC.  	 - 

	

PL. 	 11.40334 

LL 

 

- -sao6  

   

ENITASLIDADE no PL 

RECEFM 

L.L 

 

01 

   

  

it407S2$4 	 la 

  

t389S9&a4 

 

11.407,225a4 PL 

16.23439998 
ornvon VEI. 7950107 
EstQQE3S 1 	t32095t34 
ANCnATWONAOCIRCttANTE S41740957 
A 	KW0 PERMNENTE 833999834 
ATA11V0t0TAL 2739 80789 
pQPASSNO0IRCUtftN7E 10 tet 458 $7 

?$9N0 
 

~CRICULONIE 5 Sfl 12368 

h- PATRIMMDLf0Ut0 
 

11-4C7 20 $4 
LLwtgøUoulbo 8546006 
RCEttS,, -23.592.977.17 



!STEOC!V!LOE! 

REPÜ BUDA FEDEEAT!VA DO BRASIL 
ESTADO DAPAaSA 

CARTÓRIO AZEVÈDO BASTOS 
FUNDADOEM 1886 

itéTO E OSITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS !MTERD!ÇES E TUTELAS DACOEARCADE JOÃO PESSO 

tE0ácio Pessoa, 1145 Sam dos Estados 5Sb-o& J0ã0 Pessoa P8 
Tal: 83) 3244-5404/Faia (OS)3244-CAS4 

htip-J/wwwazevedobastos.00Lbr 
E-mail: ttartflrio@asevedobastemnotbr  

     

  

ARAÇÃO DE SERVIÇO Dr= AUtENTicAçÀo DIGITAL 

      

O Sal. VSlber Azevadede Mirando Cavoitanti Oticialdo Filneiio Registro CM de Nascimentos e Óbitos e  Paivatiende Casamentos, Interditem; eTuteles cdmatdbdiSode auteniloare 
reconhecer tinoes dacoroarca de.!edfl Pessast Capital do Estado da-Pataíba. em'uirtúde de Lei, etc.. 

DECLMA pera te dsiddos fins dedjreito que o documento em anexo identificado individualmente co, cada Código deAutent/cag&oDfg/taP ou na rrJferidasequénoje, foi attadfoados de 
ecoado com as Lsgislaçóes e normas vigentest. 

DECLARO ainda que, para garantir itanqpe!$oeia a segurança ititidica de todas os ais otiundos dos roapecdvos serviços de Notas e Registras do Estado da Patatita. a Coirepedouta 
Geral de Justiça editou e Promiecto ÇGJPB N ou,17014 deterinriando e invenção de um cudigo em 10dm os aos no(oetets e registrara assim cada Saio Digital de Pisca 2açSo 
Extrajudicial contem ore código leiloo por exemplo Sete VgltaI .45C1234&-X13(21 e dessa tomia cada sutonticeoto Processado pela nossa Setveflttp poop ser coflflth'eoA o Verificada 
tantas vezes nuantofnrneoessádo atreves do sito do Tribuoside Justicado Estado  da:Paretoa,endereçohtlex//rrregedotiap&jusnir/seb.aaioita!/ 

A autenticação digital do documento fazama de que, na data e hora are, que ela foi realizada, a empresa SIEDrnSI DIAGNOST1CA COMERCIO DISTR12U4ÁD IMPORTACAO E 
EJIPORTACAO DE tWERIAIS MEDICOS LTDA tinha posse de co' documento com es mesmas terno/caís loas que forem reprodtmdas na copia autenticada sendo da empresa 
MEOTEST laiMclosflcA COMERCIO DISTRISUtCAØ lMpoR1ÀCAo E EXPORTACAQ DE MATERtAIG MEDIDOS LTDA e raspdeseb5dadd IrnIca e axaeueevq pela eqoleretade dc 
documento apresentado a esta Caitério. 

Esta DECLA~O foi emitida em 0610512019 tte52S (hera ç$ati-avés do eis/ema desutonileação digital do Cartório Aaevêdo Santos, de acordo cote o Art. 1, 111 eseusâ  1' e 
2' da NW 2200/2001 como também o docui-ento elatronico autenecado contendo o Certflcadc Digital do titular do Carlone Azavédo itastes podara ser soirçeado otretarnatfle a 
empresa ttlitUstST MAGNOSTICA COMERCIO D!STRJBUICAO IMPORTAVAS E EXPOlA0A0 DE IWATERIAIS MEDIDOS LTDA ouso Cartona pele endereço de saci 
sutanflcs©azevsdobattoa.ndt.br  

Para intorolaçôes reais deleItadas deste ato soasse os/e ps://eutdiqitaLazevedabastos.notbre informo o Código da Coosuita deste Dadareçéo. 

código de consulta d aDeqlaiaØei 1267623 

A consulta desta Dec~ estere disponível em nosso afta até 06106/2020 lS10lt08 1/ora teta!). 

Código de Antentioaçéo Digital: 438396051 9160158D957-1 a4383060810tE015ltoa57-S 
Legisiacoas VIgor 	es Lei Federal o' &935/24  Lo! Federal o' 10406/2002 Medida °rovlsooa m 220012001 Lei Fadem! o' 15 05/2015 Lei EstacaminO 872 

10.132/2013 e Provimento 0W N' 003)2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE OIstTAL 

OS. Lei E 

dOgftiGbcOGbiegSal Sdfoebdboell aSçSr2aosdceSb244élctdl4bodlca 
e43so2f 

do4bfe0SO4Ga9a457d6e92fee4SB12o240ls12S7I3455Sa3a559d0 

   



3110312020 004232166 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU 

CERTIDÃO N°: 004232166 
	

FOLHA: 111 

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

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 31/03/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DIST IM? E EXP DE MAT MÉDICOS LTDA, podador do CNPJ: 
08.395.82110001-86, estabelecida na RUA ITAGI, N°433, QD 09 LOTE 18, PITANGIJEIRAS, CEP: 42701-370, 
Lauro De Freitas - BA. ************************************************************ **************** 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

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

Salvador, terça-feira. 31 de março de 2020. 

004232166 
PEDIDO N°: 	

!P II II IlllIIl IOIII IIMII 
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ATESrADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a. empresa MEDTEST DIAGNOSTICA COM. DIST. IMF. E EXP. DE 

MATERIAIS MÉDICOS LTDA, sito a Rue Andre L. R. da Fonte, Let, Jardim Seio Horizonte, W°. 18, Od. G-

Pitangueiras — Lauro de Freitas -BA, CEP: 42.700-000, inscrita no CNPJ sõb:o nt 08.395.82110001-86, €S 

:fornecedora dos equipamentos através de contrato de Locação e da Comodato. Segue relação dos 

equpamentos 

Bioquimicamodelo Labmax Pienno - Labtest Hematologia modelo LumlratekH5- LumiraoX; íons Seletivos 

modelo HumalytS 5 In Vitrõ; Casomairto modelo Stat Profilá Pi'hte-.Nova Biomedical e Coagulação modelo 

KC4 — Tcoag, bem corno os magentea e os insurnos citados abaixo.. Sem nenhuma reclamação do nossa. 

parte no que se refere ã qualidade, pontualidade na entrega, tratando-se de uma empresa idônea, 

torreepondendo.a todas .asexpectativas, atendendo prontamente às consultas por nós scIioitadae, nadaten4o 

que os desabone. 

c.6o PRODUTO MARCA UN .MÉDLAMENSAL 

• 50TRIPACIÇ3ML BECKM*NCOULTER UM 2 

4448 DIATON LMG»C20L IJIAGON UM 6 

3R3. LUMIRTEK DIFF 5P -. DIATROM LUMIL( UM 2 

3689 LUMiRATEKLYSE5P(Wiq-.DATRCN LUMiFDX UM. 4 

3838 LUMIRTEK 01FF 5p•  DIATRON 	. LtJMIRADX UM 2 

3683 LLIMIMTEN LYSE 58 	K) -olÃT0N . LÃJM1RADX UM 4 

CÔO PRODUTO MARCA UM MËDL&MENSL 

2413 ACIDO URICO LIOUEFORM RUFA 40-11250 LABTEST 1 

129 ALBUMiNA GAt.19-1/250 LABTEST NT 1 

134 ALT/TÕP LIQUIFORMCAMOS-21100 LABTEST ICE 1 

2620 AMILASECNPGLIQIJIFORM - REF. 142-2/30 NT 1 LABTEST 

143 ASTJGOT LIOUlFOPM CA7.109-2!100 LABTE$T JÇT 1 

155 BILI-D UQUÍFORM CAT.93-11104 LABTEST NT l 

158 BILI-T UQUIFOPMcAT.94-1/104 LABTEST NT 1 

195 CA ARSENAZZQ LrOUIFORM GAt95-2.'53 LABTEST NT 2 

687 CAUBRAHCAT80.e LABTEST NT 1 

214 CK MB UQIJIFORM CATA 18-2/30 LABTEST NT 

162 Ok MAC LIQiJ!FORM cAT,117-230 LABTEST NT 2 

171 ÔQLESTaOL LiOUIFORM CAt7SL2/250 NT •LAB rEst 

183 CREAT,N1NA KCAt9C-300 LASTEST NT 3 

81 FQSFATASE ALCALINA LIQUIFORM CAT794/30 LABTEST NT 

84 FOSFORO 1.1V CAT12-200 LABTEST NT 1 

92 SMIAQT LJQÍJ!FORM CALtOS-Z'50 LABTEST NT 1 

3385 RDL- REF. .l4&1/S1T LABTEST ICE 2 

220 LDH LIOUiFORMCAT:a3-1/loo . LABTEST NT , 	1 

221 MAGNESIO CAT.50-200 LABTEST ICE 2 



rtr•F! .:& EDiS. 	.r-- 
AütéiitiãíçàdDigital 

-- •e1E.rhcvI LiFrED4rkCflr.EiI 
M4D •.TiVtÇD  	 ,.....-$ 	li 

ir Errir er E*irar 	r!..tir.0M&rir *ir*tDErflà 
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Atenciosamente, 

Salvador - beNs, 02 de Maio de 2019. 

CNPJ 07.257.476I00012 

ANDERSON FONTES VIEIRA 

SUPERVISOR ANALISES CLINICAS 

CONSELHO: CR91045588 

trsaEOfaATO. DE N0t45 E flOTEO$. DE EAS5D 05 	- 54 
Eak,'aar,aeuErPa. a- ala .eS-to&ti.r0aetaa-ir,ADEo?qa 

CEO <E71SD11 . 	it Feririas . ES 
taL Inc 	. ODEia R&k,..05DE1#.asiaa,,d ri ' •;. 

INST BRASIL DE DESENV DA AtMHOSP- IBDNd 1 ra 

250 PRÓTEINASTOTMSCAL99-250 LABTEST ICE 1 

225 OUALffROLIHCAt 716 LABTEST ICE 1 

257 QUALrITROL OK CAT. 106-2/3 !-ARTES T KT 1 

2761 SDLUCAO DE LIMPEZA- LABMPX FLENNO- REF LASTEST FR 2 

923 TRIGLICERIDE$LIQUIFDRFÃ CAt87-2J250 LABTE&T KT 1 

255 UREIA UVLIQUIFORMCAtiO4-250 LABTESt KT 1 

33 VORL REF 119-250 LASTEST ICE 1 

CCD 	PRODUTO MARCA UN 1 MÉDIA MENSAL 

3245 	STAT PROFILE PRIME CÕS OOMP cALIBRADOR 5 INOVA Õ/QMEO(OAL . UM 

3239 CONTROLE DE.OUALIDADE AUTOMA1100 STAT PR NOVA WaÔMEDICAL UM 1 

3240. CARTAO SENSOR PRIME CcSCOMP200 NOVA BIOMEDICAL UN 	2 

côo PRODUTO MARCA UM MÉDIA MENSAL 

2645 CLEANtNG SOLUTION - iN IN VITRO UN . 	1 

410 CAL(BRALAB PC ELEMENTO FILTRANTE cARvAo CMON BLOCK.0 

3350 ELEMENTO FILTRANTEDE RESINA MISTA DE10 CALIBRALAS PC 1 

455$ . HCG.SOTESTESTIRAr.ALERE .ALERE ICE 1, 

INVURO Kt 1 2635 HUMATEXASOSC1O0T15S1ES-1N 

.2637 HUMATEkCRPSC.IOO TESTES- IN INVITRO KT.: 

2639 HUMÃTEXRF-SCIlO TEST E&-IN ft4VITO KT 

613 OLEO DEIMERAOl00ML RENYI.AB FR 

102 PAPEL TÉRMICO IIOMMX3OM 	. GOLO 	 . UM 5 

107 PAPEL TÉRMICO S7MMX2O GOLO. 11W 5 

24 QOSOLUTION - IN INVITRO UM 1 

.2379 REAGENTPACKII,UMALYTE.PLUS3 INVITRO UN 1 

2642 REAGENTE PACK HUM.ALYEE PLUS 5 I000ML - 	. IN 'lITRO UN 3 

955 TE 2M1, CETRATO TAMPAAZULANEL BRANCO VACUETTE UN 1.500 

434 TB2MLEOTA.K3 TAMPA ROCANELBRANCO VACUE1TE UN 3.000 

384 T3$ML GEL SÉPARAOORTPVERMELHA UN 2.000 VÃCUETrE 

647 VACUBUE UN 2;000 TB EDTA4MLTAMPA ROXA .ANELPRETO 



PREFE]TURÁ DE LAO 
Sectebria Muncipe ~aede 
SeMço bunidpal de VlgEIoi-sarlItra 

orno coro a) de 	SERVIÇO MUNICIPAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA 

à. 
DTEST DIAGNOSTICA 

111  CPF 
oa3.821/O 

LsIaço Sanlláfta wiganbe cunlbwnoProcesao « 	1324819 	concsd.e Rceqa da FUncúrirnento a: 

RaaEo Bacffil: 

MEDTEST DIAGNOSTICA CQT'j TYSTRBUIÇÀO ÍMP E EXP DE MAT. MEDICOS LTDA 

Ecirro: 
PITANGUSRAS 

Cidade: 
LAURO DE FREITAS 

'PR. 
054465J65-08 

ponsâveI Legi: 
EStA SANTOS MARiNHO 

eaciiâãI Técnico 
AmO QUEIROZ CARNEIRO 

ATAcADISTA DE PRODUTOS BOPATORINS E HOSPrrALARES, 

ALVARÁ 
SANITÁRIO 

Endereço: 
RUA ITAGI, 433 QD-U T 11 LOT JARDIM B HORIZONTE 



l'oFiooEETRDCWA?CESOAE O1URAIS 
E TAEEL!ONSTDOE aQTÀS-Ç10E 774 
	7tt0g 	 7 	U-h7 7 

w19,1:55308 w, M'Difw11 

Fo paga a importância de: 

R$ 2,297,35  (ctos mil duzentcs e noventa  e sete reais e trinta e cr ,a centavos) 

conforme Processo n° 1324819 	DatSÕ de 12  107 1 
 
2C1 9 

Assinatura do FunSn&jo - ANA ARAUJO BORGES 

Observaçao: O vaar pago ecma fere-sê so exerefóbde 2019. 



REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL 
ESTADO DAPARAIBÃ 

CARTÓRIO AZEVtDO SASTOS 
FUNDADO EM 165? 

Av. Epifácio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 56030-00, João Possua P8 
Tal.: (83) 3244-404 / Fax: (83) 3244-5484 

hti//vnsw.saevedohsstoanotbr 
E-mail: cartotio©azevedobastos.noLbr 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

o Bel. 'atalhar Aze~ da Miranda Cavaicanti, Oficial do Primeiro Registro Civil dê Nascimentos a Óbitos e Privativa de Casamentos, Interdições e Tutelas cem  atribuição de autenticar e 
rec-onlvecerfinnaa da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude da Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento Cm anexo idanriftc-ado individualmente em cada Contigo da Au! anticaçan Digital' ou na retarda sequénote, foi autenitoarlus de 
sco,'do com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparónda e segurança juridica de todas os atos oriundos dos respectivas serviços da Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria 
Geral da Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos nototiais 9 regtslntis, assim, cada Seio Digital da Fiscalização 
Exirajudiçial conxim um código Oniço (por exemplo: Selo DIgItal: ABCIfl4.1XIX2) e dessa forma, ceda autenticação pror-assoda pais r,ossa Serventia pude ser confirmada a veriscada 
tantas vezes quanto for necessãrto atrav6s do sire do Tribunal de Justiça do Estado da Paralisa, endereço hltp:llorrege,lotia.tjpb.Jua.br/selo.digiiati 

A autenacaçeo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO D!STRIBU[CAO IMPORTACAO E 
EXPORTACÃO DE MATERIAIS MEDICOS LIDA tinha pzeae da um documento com as mesmas çarsrclarsticss que leiam reproduzidas na cópia autentimsda, sondo da empresa 
MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO Ø1STRtSUIOAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LIDA a rnaponsatdtkfade. única e exottseiva, pela idoneidade do 
documento apresentado a esta Cartório. 

Esta DEClARAÇÃO Id emitida em 06/05)2019 13:34:4$ (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azovôdo Boatos, de acordo tom o Ad. 1°, 10° e seus §§ l°e 
2' da MP 2200/2001. corno também, o doroinanto eletrônico autenticado contendo o Certttioedo Digital do titular de Cartório Aaevëdo Bastes, poderá ser soticitadc diretamente a 
empresa MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUtCAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICO? LIDA ou ao CartóriO pelo endereço de e-mail 
attienlios8jazeati'dohss1os.not. br 

Para informações mama detalhadas deste ato, acossa o sito https:I/autdigitat.arevedobmcstcsnot.br  e inrorrne o Código de Consulta deste Dectaração. 

Código da Consulta desta Declaração: 1238253 

A consulta desta Dectereçlio estará disponível em nosso alta  até 03/05)2020 17:31 :03 (hora local), 

'Código de AutentIcação Digital: 43830305191728060540-1 a 43e3030512172e061540.2 
'LegIslações Vigentes: Lei Federal n°8035/94, Lei Poderei n' 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal e' 13105/2015, Lei Eattdual o' 8.721/2008, Lei Estadual n' 
10.13212013 e Provimento GGJ N°003/2014. 

O referido é verdade. dou Id. 

CHAVE DIGITAL 

4336b7 



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

www.prnvc.bagov.br  

REVOGAÇÃO 

DL 078/2020 SMS 



PREFERrURA MjuNicipAl, 

Secretar 

RiA DA CONQUISTA 

de Saúde 

ivprnvcba.govbr 

- ka 

' ç3\O 

fís 
C' 	

'' 

A icxs 
Secretário Mi 

E) 

cc Sauoc 

DECISÃO ADMINISTRATlVA DE REVOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Revoga o processo n.° 17166/2020, na modalidade Dispensa 
SP Lts6o IIIJ o' 0'i3,202USlt1S, cujo objeto é aquisiã 
de f±SLrS A1PflSCOkvfl3 ty 

lo TVtnniripall de Saúde de Vitduia da C 
atrihdções legais uuc lhe confere e art. 49 SO, da Lei n°. 
o°. 11.553/2004. 

u2sta, Estado da Bahia, no uso das 
o art. 16, do Decreto Municipal 

C34SIDERAI1íO coe a sliciae.àoia;lç;~s pos je ra; SIMOS aja COOdA ucrou emnenho e 
Mm de compra encaminhada à Ci tCS& ã:CC DLkGNOSTEC JDA e em tempo fora 
re 'bido peta administração proposta de Pessoa Jurídica com valor 3003 menor do que o unitário 
ato a 

CONSIDERANDO que o prazo de entrega da empresa ECO DIÍAGNÓ'STICA LTDÀ informado 
ode 

 
mesma corresponde ao mesmo prazo otértaco pela empresa de menor valor; 

CONSIDERANDO que com essa medida a Adniinistraço Pdhlica Manicipal atende ao interessa 
se Sce a pieserJa rs ;CnaÁes da tugeiidada. ;Jiâ:La5e•ace1da, 

-ET'S1DERANDO o poder de, autotuiela da Admiristração PúbUca, oco pode anular os seus atos 
ilegais, pois destes não se originam direitos, e revogar os inoportunos ou inconvenientes, tudo em 
consonância com o disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 

'Q5a rERANric) finalmente, que nt acordo com o art. 49 da Idei n°. 8666/93, a autoridade 
competente para aprovação do procedimento poderá revogar a Dispensa e inexigibilidade de 

rryIo, por razões de interesse púbirco, devencio anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por 
ocação de terceiros. 

IEc7fITEb 

REVOGAR a Dispensa de Licitaçt/o EL OROU -MIO com faridamento no ccspoi, dc 	E) 

8 oU'/93 e It de CL 	/ L 	5p31ne 1 E 5E/04 

Secretaria Municipal de Saáda de Vitória da Conquista -.- dA, 13 de abril de 2020. 

Secrataria Municipal de Saúde 
Na acrarr Clutu, e2 069, Cedo 
Plec:na: L7) a,fl.7Ci2 

a 
avv).prnvc.uL.goaor 



DIÁRIO 	 

ICIAL 
VITORIA DÁ CONQUISTA 

vUriadw00nquistá R,~ 
Ano 12 	902  

fêrça 14 de abn dê 20 
Pagina de 

DISPENSA 

DECISÃO ADMINISTRATIVA DE REVOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAIÂÕ 

Revoga o processo n.° 17166/2020, na modalidade Dispensa de Licitação DL n° 
07812020-SMS, cujo objeto é aquisição de TESTES RÁPIDOS COVID-19. 

O Secretário Municipal de Saúde de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no 
uso das atribuições legais que lhe confere o art. 49 §40, da Lei n°. 8.666/93, o art. 16, 
do Decreto Municipal n°. 11.553/2004. 

CONSIDERANDO que a solicitação de aquisição de testes rápidos de Covid-19 
gerou empenho e ordem de compra encaminhada à empresa ECO DIAGNOSTICA 
LTDA e em tempo fora recebido pela administração proposta de Pessoa Jurídica com 
valor 30% menor do que o unitário atual; 

CONSIDERANDO que o prazo de entrega da empresa ECO DIAGNÓSTICA LTDA 
informado pela mesma corresponde ao mesmo prazo ofertado pela empresa de 
menor valor; 

CONSIDERANDO que com essa medida a Administração Pública Municipal atende 
ao interesse público e preserva os princípios da legalidade, eficiência e 
economicidade; 

CONSIDERANDO o poder de autotutela da Administração Pública, que pode anular 
os seus atos ilegais, pois destes não se originam direitos, e revogar os inoportunos ou 
inconvenientes, tudo em consonância com o disposto na Súmula 473 do Supremo 
Tribunal Federal. 

CONSIDERANDO finalmente, que de acordo com o art. 49 da Lei n°. 8.666/93, a 
autoridade competente para aprovação do procedimento poderá revogar a Dispensa 
e inexigibilidade de licitação, por razões de interesse público, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros. 
DECIDE: 
1 . REVOGAR a Dispensa de Licitação DL078J2020-sMs, com fundamento nocaput, do 
artigo 49, da Lei n°. 8.666/93 e 16, do Decreto Municipal n°. 11.553/04. 

Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista - BA, 13 de abril de 2020. 
Alexsandro Nascimento Costa 
Secretário Municipal de Saúde 

1 dom.pmvc.ba.govbr 
:2002/200 i de 24/08/2007, que institui a infra-estrntura de Chaves Públicas Bstasiieira ?CP &S/ Documento assinado digitalmente conformeMP 
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Cidadão, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua 

atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

o 

MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DA7TURA 
006 

NOME EMPRESARIAL 
MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRISUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LIDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO NOME DE FANTASIAI 
MEDTEST DIAGNOSTICA 

PORTE 
DEMAIS 

000100_ DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMIcA PRINCIPAL 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de Instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

000100 E DESCRIÇÁO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SEOLiFIDIRIAE 
33.12-1-02 - Manutenção e reparação da aparelhos e Instrumentos de medida, teste e controle 
33.12-1-03 	Manutenção e reparação de aparelhos elefromédlcos e eletroterapêuticoe e equipamentos de irradiação 
46.16-4-02- Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospilalaree 
46.44-3-e1 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
46.64-8-00 - Comércio atacsdieta de ~nines, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 

CODI0O E DESCRIÇÃO DA NATUREZA .ITRIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LODRATDURO 
R ITAGI 

NUMERO 
433 

COMPLEMeNTO 
QUADRA00 LOTE 16 LOTEAMENTO 
JARDIM SELO HORIZONTE 

000 
42.701-370 

EAIRRDISISTEITO 
PITANGIJEIRAS 

MLINIC1PID 
LAURO DE FREITAS 

TE 
BA 

ENDUREÇO ELETRÔNICO 
FINANCAS@MEDTEST.COM.BR  

TELEFONE 
(71) 21054020 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL IEPRI 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATADA SITUAÇÃO CAOAEDRAL 
3011012006 

MOTIVO DE EITUVÇAO CADASTRAL 

SEuAÇAO ESPECIAL DATA DASITUAÇAO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RIFEI n5  1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 15/0412020 às 10:32:04 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1 
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A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, aiLqut aqui - 
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15/0412020 	 Consulta ao Cadastro 

TRIBUTOS CONSULTAS ONSULTA no CAOfl5TO 

Identificação 

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia 

CNPJ: 08.395.821/0001-86 
Inscrição 
Estadual: 072.433.833 NO 

Razão Social: MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E 
EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA 

Nome Fantasia: MEDTEST DIAGNOSTICA 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO 

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO 

Endereço 

Logradouro: RUA ITAGI 

Número: 433 

Bairro/Distrito: Pitangueiras 

Município: LAURO DE FREITAS 

Telefone: (71) 21084020 

Referência: VIA PRINCIPAL 

Situação do DTE: CREDENCIADO 

Situação da Conta: ATIVA 

Complemento: QUADRA09 LOTE 18 

CEP: 42701-370 

UF: BA 

E-mail: FINANCAS@MEDTEST.COM.BR  

Localização: ZONA URBANA 

Dctrnicfflo Tdb dde Eietrõnico DTE 

Data do Credenciamento: 01/10/2015 

Data da Criação da Conta: 01/10/2015 

Informações Complementwas 

Data de Inclusão do Contribuinte: 30/10/2006 

Atividade Econômica Principal: 

4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

Atividade Econômica Secundária 

3312102 -  Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 

3312103 -  Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 

4618402 -  Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 

4644301 -  Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA 

Forma de Atuação 

- ESTABELECIMENTO FIXO 

Condição: NORMAL 

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL 

Situação Cadastral Vigente: ATIVO 	 Data desta Situação Cadastral: 02/12/2010 

Endereço de Cor co dérrda 

Endereço: RUA ITAGI 	 Complemento: QUADRAOO LOTE 18 

Referência: 	 Número: 433 

Bairro: PITANGUEIRAS 	 CEP: 42701370 

Município: LAURO DE FREITAS 	 UF: BA 

Classificação CRC: Profissional 

Nome: MARIA EDITH CASSIMIRO DOS SANTOS 

Responsável pela organização contábil 

Classificação CRC: Profissional 

https://. sefaz ba .gov.br/scri ptsfcadastro/cadastroBa/result. asp 

ações deõcortrrdor 

CRC: 25850 -BA 

CRC: 

Tipo CRC: Originario 

Tipo CRC: Originario 

Ot3 

42 



15/0412020 	 Consulta ao Cadastro 

Nome: 

Endereço 

Endereço: RUA ARAPONGA LOTEAMENTO VARANDAS TROPI 

Número: 168 	 Bairro: PITANGUEIRAS 	Município: LAURO DE FREITAS 

Referencia: 	 CEP: 42701330 

Telefone: (71) 32523614 	Celular: O 	 Fax: O 

UF: BA 

E-mail: 

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação 
pelo Fisco 

Data da Consulta: 15/04/ 2020 

https://w.sefaz.bagov.br/scripts/cadastro/cadastroBa/resuJt.asp 	 2/2 
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Dúvidas mais FrequenM4,Jjo V -. 

Situação de Regularidade do 
Empregador 

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS: 

Inscrição: 08.395M21/0001-86 
Razão social: MEDTEST DIAGNOSTICA COM DIST IMPORT EXPORT MAT MEDICOS 

Resultado da consulta em 15/04/2020 11:01:50 

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 
Consulte o Histórico do Empregador 

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de 
autenticidade no site da Caixa: wwwcaixa.gov.br  



2018 a 17/12/2018 

2018 a 28/11/2018 

/10/2018 a 09/11/2018 

22/09/2018 a 21/10/2015 

03/09/2018 a 02/10/2018 
IAIAQ/flfllQ .-, 1O/AOP)nIQ 

v Dúvidas mais Frequente io 

Histórico do Empregador 

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 mes 	iforme Manual de 
Orientações Regularidade do Empregador. 

Inscrição: 08.395.821/0001-86 
Razão sacia!: MEDTEST DIAGNOSTICA COM DIST IMPORT EXPORT MAT MEDICOS 

Data de Validade 
Data de 

Emissão/Leitura 

14/03/2020 

24/02/2020 

05/02/2020 

17/01/2020 

27/12/2019 

08/12/201 

19/11/2019 

31/10/2019 

12/10/2019 

23/09/2019 

03/0912019 

13/08/2019 

25/07/2019 

07/2019 

17/06/2 

29/05/2019 

10/05/2019 

21/04/2019 

0210412019 

14/03/2019 

23/02/2019 

04/02/2019 

16/01/2019 

28/12/2018 

09/12/2018 

18/11/2018 

30/10/2018 

11/1012018 

22/09/2018 

03/09/2018 
IA /flPflfll Q 

Número do CRF 

2020031405392916184083 

2020022403342920734533 

2020020505214306580008 

2020011703361548800803 

2019122704133804392429 

2019120801265326764628 

2019111903402922517252 

2019103102012397952100 

2019101202422280587887 

2019092301 39.1 21  450723 

20190903024.12276744304 

2019081 304181188615648 

2019072504041550559830 

2019070603411383688267 

2019061702194356663952 

2019052903535456419623 

2019051004355334591903 

2019042102241837756560 

2019040204260722633700 

2019031404172969001940 

2019022303215611908016 

2019020402341011767517 

2019011604280418822549 

2018122803574843873800 

2018120904181166342160 

2018111817234403827073 

2018103105485196178245 

2018101117224791669212 

2018092212072675647164 

2018090311352476285707 

')flIQAQIAI')QQClflflCAlfljfl 

14/03/2020 a 11/07/2020 

24/02/2020 a 22/06/2020 

05/02/2020 a 05/03/2020 

17/01/2020 a 15/02/2020 

27/12/2019 a 25/01/2020 

08,11212019 a 06/01/2020 

19/11/2019 a 18/12/2019 

31/10/2019 a29/11/2019 

1 23/09/2019  a 22/10/2019 

f03/09/2019 a 02/10/2019 

13/08/2019 a 11/09/2019 

25/07/2019 a 23/08/2019 

06/07/2019 a 04/08/2019 

í 17/06/2019a1 6/07/2019 

9 a 27/06/2019 

5/2019 a 08/06/2019 

21/04/2019 a 20/05/2019 

02/04/2019 a 01/05/2019 

L1410312019 a 12/04/2019 

23/02/2019 a 24/03/2019 

104/02/2019 a 05/03/2019 

16/01/2019 a 14/02/2019 

28/12/2018 a 26/01/2019 

09/12/2018 a 07/01/2019 

+ 

Á 



ao çlrçrl 

t 

missão/Lejtura 

26/07/2018 

IC 	vWflIflJOUV 

26/0712018 a 24/0812018 

ritunero 

2018072614304548582728 

07/07/2018 07/07/2013 a 05/08/2018 2018070713324601551531 

18106/2018 118/06/2018 a 1  7/07/2013 2013061813262812531353 

30/05/20 18 30/05/2018 a 28/06I2018 

1110512018 11/05/2018 a 09/06/2018 2018051114282690175401 

22/04/2018 22/04/2018 a 21/05/2018 2018042214194921283940 

Resultado da consulta em 15/04/2020 11:02:17 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E 
EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ; 08.395.821/3031-86 
Certidão n°: 991354/2020 
Expedição: 10/01/2020, às 16:44:29 
Validade: 07/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBtJICAO IMPORTACAO E 
EXPORTACAO 	DE 	MATERIAIS 	MEDICOS 	LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o 
08.395.821/0001-86, 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 condenatária transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previ denciários, 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. 

Dúvidas e. si-qestões cndt@tsU.jus.br  



15/04/2020 

BRASIL 	1 Acesso à informação 

Confirmação de Autenticidade da Certidão 

Participe 	Serviços 	Legislação 	Canais 

Confirmação de Autenticidade das Certidões 
. Vi4Q 

tflu  P 

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNPJ : 08.395.821/0001-86 
Data da Emissão 06103/2020 

Hora da Emissão : 07:45:54 

Código de Controle da Certidão : 6700.9A24.71=01 .4136D 
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 08/03/2020, com validade até 01/12/2020, considerando 
prorrogação de sua validade pela Portaria Conjunta RFB/PGFN n°555/2020, publicada no Diário Oficial da União em 
24/03/2020, Edição 57, Seção 1, Página 33. 

Página Ante 

servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/certidao/certaut/CndConjunta/ConfirmaAutenticResultadoasp  



3110312020 004232166 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU 

FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça 
(http:1/esaj.tjba.jus.brísco/abrirConferencia.do). 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos civeis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 3110312020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DIST IMP E EXP DE MAT MÉDICOS LTDA, portador do CNPJ: 
08.395.82110001-86, estabelecida na RUA ITAGI, N°433, QD 09 LOTE 18, PITANGUEIRAS, CEP: 42701-370, 
Lauro  De Freitas - BA.  

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

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

Salvador, terça-feira, 31 de março de 2020. 

PEDIDO N°: 

  

004232166 

1P 0M11 O IIIOIII 

    

II Ii 

    

    

CERTIDÃO N°: 004232166 



Emissão: 16/04/2020 08:45 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários 

Certidão N°: 20200555221 

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte: 

RAZÃO SOCIAL 

MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO D1ST1UBUTCAO IMI'ORTACAO E EXPORTACAO DE MATE 

  

  

 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 CNPJ 

072.433.833 	 08.395.821/0001-86 

   

CERTIDÃO DO TIPO ESPECIAL, 
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 19/02/2020 VÁLIDA ATÉ 19/04/2020 

Página 1 de 1 	 RelCertidaoAutenticidade.rpt 



a de atos selados 

16/04/2020 Selo Digital 

Tribunal de Justiça cia Paraíba 

Tipo de ato 	 Descrição 
Autenticaç.o 	 Documento. cod. 

DocumentoCodigo_438321 03191726460337 

Nome da Serventia 
11  Oficio de Registro Dvii das Pessoas Naturais e 
de Interdições e Tuteias do Município e Sede da 
Comarca de João Pessoa 

Selo 
ÃIH04Ç2 - HBOM 

Ressalva 

https://selodigitaltjpb.jus.br/SeIOCgjfPaginaS/PUblic011iSrSe10At00Wf  



Selo 
AJG74651 - QSIF 

Tipo de ato 
Autenticação 

   

n c 	-1 t_ o 

16/04/2020 

Ç~t Tribunal da Justiça da Paraíba 

Selo Digital 

 Descrição 
Documento. cod. 
Documento _Codigo_4383l 610191553080014 

Ressalva Nome da Serventia 
1° Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e 
de interdições e Tutelas do Município e Sede da 
Comarca de João Pessoa 

  

Neva Consulta 

)00 

https://selodigital.tjpb.jlJs.br/SeloCgj/pagina5/PUbIicO/li5tarS0At0l'0]5f 	
1/1 



atos s&a 

80846 

Tipo de ate 
Autenticação 

Selo 
A1037745 - I9VU 

Descrição 
Documento. cod. 
Documento_Codígq433329051 9094 

oas Naturais e 
•io e Sede da 

Nome da Serventia 
10  Oficio de Registro Civil das  
de Interdições e Tutelas do Mu 
Comarca de João Pessoa 

Ressalva 

ova Consulta 

https://selodigital.tjpb.jus.br/selocgj/paginas/publicotlislarSeloAtoPubiico.isf  1/1 

Selo Digital 16/0412020 

ibuna! de Justiça da Paraib 

SELO 



16/04/2020 

ribunai de Justiça da Parelha 

Selo 
A1M41128 - XLPH 

Ressalva 

Selo Digital 

Tipo de ato 	 Descrição 
Autenticação 	 Documento. cod. 

DocurneritoCodigo_438303051 91 726060M0 

Nome da Serventia 
1° Ofícic, de Registro Civil das Pessoas Naturais e 
de Interdições e Tutelas do Município e Sede da 
Comarca de João Pessoa 

Nova Consulta 

https://selodigital.tjpb.jus.br/selocgj/paginasfpublico/listarSeloAtopublijsf 	 k 111 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SMS - COORDENAÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor) 
SMS - Coordenação Orçamentaria, Financeira e 
Conta bil 

Protocolo (Na) 19546/2020 

Data e hora 15/04/2020 17:02:45 

Texto de envio 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
TESTES COVID 19 

SMS - Coordenação Orçamentaria, Financeira e 
Contabil 

Responsável do Setor 

Juscinéia Ferreira Oliveira 
Responsável pelo envio 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Solicitação de compra 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
TESTES COVID 19 
SMS 
Juscinéia Ferreira Oliveira 

Conforme 	solicitado, 	segue 	a 	classificação 
orçamentária. 	PROJETO ATIVIDADE - 2036 
ELEMENTO - 33.90.30.00 	&nbsp E...] 

RECIBO 

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de 

Gestão Eletrônica de Protocolos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

Protocolo PJ: 
19546/2020 

Local (Origem): 
SMS - Coordenação Orçamentaria, Financeira e 

Conta bil 

Data/Hora de origem: 
15/04/2020 17:02:45 

Local (Destino): 
SMS - Núcleo de Compras 

Resp. (Recebimento) 	 SMS - NÚCLEO DE COMPRAS 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	 

Jo' 



i-'agrna ( do 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETÁRIA DE SAÚDE 

COORDENAÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL 

Protocolo - 19546/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE TESTES COVID 19 

Vitória da Conquista, 16 de abril de 2020 

Conforme solicitado, segue a classificação orçamentária. 

PROJETO ATIVIDADE - 2036 

ELEMENTO - 33.90.30.00 

SUB ELEMENTO - 10000 

FR - 02 - FMS-RECURSO PRÓPRIO 

VALOR - R$ 328.930,00 

PROJETO ATIVIDADE - 2042 

ELEMENTO - 33.90.30.00 

SUB ELEMENTO - 10000 

FR - 14.4 - FMS-TRANSFERENCIA RECURSO DO SUS - COVID-19 

VALOR - R$ 293.370,00 

Sem mais para o momento, 

IkEimFERREIRA OLIVEIRA 
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 

24437-4 
COORDENAÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CDNTABIL- SMS 

Endereço: Praça Joaquim Correia- NQ 55 
Centro - Vitória da Conquista - Ba - CEP: 45000-600 
Telefones: (77) 3424-8915 - (77) 3424-8901 

1081 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SMS COORDENAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

f 7 
k INFORMAÇOES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 	 v'r'° . 

Local (Setor) 
,,gÇ - 

SMS - Coordenação de Apoio Técnico Administrativo 

Protocolo (N) 19546/2020 

Data e hora 16/04/2020 15:14:25 

Texto de envio DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
TESTES COVID 19 

Cláudio Correi. da Costa 	 SMS - Coordenação de Apoio Técnico Administrativo 
Responsável pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Solicitação de compra 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
TESTES COVID 19 
SMS 
Cláudio Correia da Costa 

Para envio ao gabinete visando encaminhamento à 
procuradoria para emissão de Parecer em caráter de 
urgência. 

RECIBO 

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de 
Gestão Eletrônica de Protocolos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

Protocolo N: 
19546/2020 

Local (Origem): 
SMS Coordenação de Apoio Técnico 
Administrativo 

Data/Hora de origem: 
16/04/2020 15:14:25 

Local (Destino): 
SMS - Diretoria Administrativa 

Resp. (Recebimento) 	 SMS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	1 	/ 	 



RECIBO 

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1 conforme registros no Sistema de 

Gestão Eletrônica de Protocolos (GER) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

Protocolo N: 
	 Data/Hora de origem: 

19546/2020 
	

16/04/2020 15:34:32 

Local (Origem): 
	 Local (Destino): 

SMS - Diretoria Administrativa 
	

SMS - Gabinete do Secretário 

   

Resp. (Recebimento) 

 

SMS - GABINETE DO SECRETÁRIO 

VITÓRIA DA CONQUISTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 
SMS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor) SMS - Diretoria Administrativa 

Protocolo (Na) 19546/2020 

Data e hora 16/0412020 15:34:32 

Texto de envio 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
TESTES COVID 19 

élIip 	cirade 	uza Lisboa 	 SMS - Diretoria Administrativa 
envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Solicitação de compra 	- 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
TESTES COVID 19 
SMS 
Fellipe De Andrade Souza Lisboa 

Solicitamos os encaminhamentos cabíveis para 
deliberação e emissão de parecer opinativo, junto à 
Procuradoria jurídica da Saúde. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
DO SECRETÁRIO 	 7$ 

(g % ENCAMINHAMENTO vis  

SMS - GABINETE 
COMPROVANTE DE 

INFORMAÇõES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor) SMS - Gabinete do Secretário 

Protocolo (P12) 19546/2020 

Data e hora 16/04/2020 15:41:22 

Texto de envio 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
TESTES COVID 19 

	

JMonica Moreira Amorim 	 SMS - Gabinete do Secretário 

	

Responsável pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Solicitação de compra 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
TESTES COVID 19 
SMS 
Monica Moreira Amorim 

Prezados, 	Solicitamos de Vossa Senhoria, os 
encaminhamentos necessários para emissão e 
deliberação de 	Parecer Jurídico, Junto à 	esta 
Procuradoria da 5 1..] 

RECIBO 

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de 
Gestão Eletrônica de Protocolos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

Protocolo N: 

19546/2020 

Local (Origem): 
SMS - Gabinete do Secretário 

Data/Hora de origem: 
16/04/2020 15:41:22 

Local (Destino): 
SMS - Procuradoria 

SMS -PROCURADORIA 

 

  

Resp. (Recebimento) 

 

VITÓRIA DA CONQUISTA id 04 /20o53 

     



RECIBO 

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de 

Gestão Eletrônica de Protocolos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

Protocolo N: 
	

Data/Hora de origem: 

19546/2020 
	

17/04/2020 14:28:51 

Local (Origem): 
	

Local (Destino): 

SMS - Gabinete do Secretário 
	

SMS - Diretoria Administrativa 

   

Resp. (Recebimento) 

 

SMS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

VITÓRIA DA CONQUISTA 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor) SMS - Gabinete do Secretário 

Protocolo (Na) 19546/2020 

Data e hora 17/04/2020 14:28:51 

e 	o 	e envio Texto d 
DISPENSA DE LICITAÇÃO'
TESTES COVID 19 

-FORNECIMENTO DE 

exsarjd?SC\ment0 Co 
- 	 secretário d 	Saúde 

f ssica Santos Oliveira 	 SMS - Gabinete do Secretário 

Responsável pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Solicitação de compra 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
TESTES COVID 19 
SMS 
jessica Santos Oliveira 

Prezados, De ordem do Secretário de Saúde 
encaminho para conhecimento e providências. 
Atenciosamente, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SMS - GABINETE DO SECRETÁRIO 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 



4 Ici 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SMS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor } SMS - Diretoria Administrativa 

Protocolo (N) 19546/2020 

Data e hora 17/04/2020 14:34:39 

Texto 	e envio 	 - T 	d 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
TESTES COVID 19 

fl\ 

Fellipe 9eÂndrafi{Souza Lisboa 	 SMS - Diretoria Administrativa 
, spon_sfrGeI pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Solicitação de compra 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
TESTES COVID 19 
SMS 
Fellipe De Andrade Souza Lisboa 

Prezados, Encaminhamos o presente processo para 
conhecimento 	e 	providências 	cabíveis. 
Atenciosamente, 

RECIBO 

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de 

Gestão Eletrônica de Protocolos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

Protocolo t4: 
19546/2020 

Local (Origem): 
SMS - Diretoria Administrativa 

Data/Hora de origem: 
17/04/2020 14:34:39 

Local (Destino): 
SMS - Coordenação de Apoio Técnico 

Administrativo 

Resp. (Recebimento) 	 SMS - COORDENAÇÃO DE APOIO TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	/ 	/ 	 



O presen 

encaminhado a esta P 

pronunciamento, 

Administrativa, que 

Jurídico que abord4 
1. 11 

licitação para aquisió! 

as demandas da Secretari 

1W4rativo n° 19546/2020 é 

para fins de emissão de 

nda da Diretoria 

laboração de Parecer 

s para dispensa de 

9 para atendimento 

e, conforme previsão da 

vct 

PREFETURA MUNICIPAL, DE vrrÓRA DA CONQUISTA 

Procuradoria Gemi do Município 
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www.prnvc.ba.govbr 

 

   

PARECER 107/2020 PGM/SMS 

EMENTA: PARECER JURÍDICO. ADMINISTRATIVO. 

FORNECIMENTO DE INSUMOS DIVERSOS. 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA DOENÇA DO 

CORONAVIRUS (COVID-19). CONTRATAÇÃO DIRETA. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO. LEI FEDERAL N° 

13,979/2020. MEDIDA PROVISÓRIA N° 926/2020. 

Lei Federal n° 13.979/2020 e b31to 40.512/2020, em especial o 

disposto em seu art. 60 , a Medida Provisória n° 926, de 20 de março de 

2020, que altera a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

- 	 Importante salientar que fora realizada a Dispensa de 

Licitação DL 078/2020 SMS, com a finalidade de aquisição dos 

referidos testes, entretanto, a mesma foi revogada pela Administração 

Pública, pelo fato de, em tempo hábil, ser recebido proposta mais 

Pç. Joaquim Correia, 55 - centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista Bahia 
pgmpmvcba.gov.br  
www.pmvo. ba.gov. br 
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vantajosa de Pessoa Jurídica, com valor de 30% menor do que o 

unitário atual. 

Foram juntados aos autos Teimo de Referência 

Simplificado, nos termos da alínea "E" do artigo 4°, da Lei Federal n° 

13.973, de 6 de Fevereiro de 2020, fls. 05 a 11; Cotação de Preçose 

propostas, fis, 12 a 32; Documentos da Empresa Vencedora: Contrato 

Social da empresa Medtest Diagnóstica Comércio Distribuição 

Importação e Exportação de 

Declarações de serviços de 

Negativas da empresa 

Funcionamento, fis, 46 a 

SMS: Decisão Administr 

Município, fis, 87, Au 

Classificação orçamentária 

Éoqu. 

ANALIS  

Materiais Médicos Ltda, fis. 34 a 38; 

jjgita1, fis. 39 a 45, Certidões 

ará de Localização e 

vogação da DL 078/2020 

ção no Diário Oficial do 

presa, fis. 89 a 102, 

PRELIMINARMENVÉ  

Da Revogação da Dispensa de Licitação 

Conforme consta no processo em análise, foi realizada 

uma dispensa de licitação DL 078/2020 - SMS, cuja finalidade era de 

aquisição de testes rápidos para o diagnóstico do COVID-19, para 

atender a demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde. 
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PREFEITURA MUMCIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Geral do Município 
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público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado. 

§ lo A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade 

não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo 

único do art. 59 desta Lei. 

Ç 2o A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, 

ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. 

§ 3o No cas 

contraditório e 

§ 40 O dispo 

procedimento,,,- 

Note-

relevante, tendo e 

inconveniente e inopor 

determina a invalidação 

Hely Lopes Meirelies: 

•so licitatório, fica assegurado o 

arágrafos aplica-se aos atos do 

dade de licitação." 

perveniente é muito 
era  originariamente 

cio de legalidade, que 

m transcrever as lições de 

Releva notar, ainda, que o juízo de conveniência para a revogação deve 

basear-se em fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar aquele ato (art. 49, caput). A discricionariedade 

administrativa sofreu séria restrição legal, pois a revogação há de 

fundamentar-se necessariamente em fatos novos, não mais se admitindo 

Pç. Joaquim Correia, 55- Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 — Vitória da Conquista - Bahia 
pgmpmvc.ba.gov.hr  
www.pmvc.ba.gov.br  



TÔRIA DA 
)NQUISTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 

 

 

Procuradoria Geral do Muncípio 
Procuradoria da Saúde - 
www.prnvc.bagov.br  

 

      

Ocorre que, a Administração Pública se deparou, em 

tempo hábil, com uma proposta mais vantajosa do que a da empresa 

ora contratada, apresentando um valor de 30% menor da unidade do 

produto, com o mesmo prazo de entrega. 

Sendo assim, no dia 13 de abril de 2020, o Secretário 

Municipal de Saúde, em decisão administrativa determinou a revogação 

da dispensa de licitação supra, com fundamento no artigo 49, §4° da Lei 

8.666/93, e artigo 16 do Decreto Municipal n° 11.553/2004. 

Entre as 

possibilidade de revogar 

oportunos para o atendj 

invalidá-los (anulá-los) e 

no 473 do Supremo Tribunaleira1 

:nistração Pública, há a 

am mais convenientes e 

público, bem como de 

ç, Nesse sentido, a Súmula 

inte enunciado: 

A aiim 

vícios qüe 

revogá-los, p0 

direitos adquiridos, e 

os, quando eivados de 

se originam direitos; ou 

ou oportunidade, respeitados os 

à&- -em todos os casos, a apreciação judicial. 

- 	 Frise-se que esses deveres-poderes também estão 

legalmente previstos no art. 49 da Lei n° 8.666/93: 

"Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do 

procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse 

Pç. Joaquim Correia, 55 - centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgniprnvcba.gov.br  
www.prnvcba.gov.hr  



À luz do expos 

revogação estão presef 

requisitos impostos pela 

dispensa de licitação seja 

Sm pressupostos que autorizam a 

o, e cumprir com os 

não há óbice para que a 

istração Pública. 

Do 

ORlADA 
NOUISTA 

flTO DE V 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Geral do Município 
Procuradora da Saúde - 
www.pmvcbagovbr 

a mudança do critério de oportunidade expendido anteriormente, para a 

abertura do procedimento licitatório. (MEIRELLES, 1996, p.  282.) 

Além disso, é preciso que a Administração motive 

adequadamente seu ato, a fim de apontar justamente a presença 

daquele fato superveniente. 

Segundo in.fonr8çtcs da OrgnnaçÀo Mundial da Saúde, 

agência especializada em sa t íundada cm 7 de abril de 1948 e 
N_R 	 Av 

subordinada à Orgamzaçãu d Nacõcs L1 nftits 

"Os coronavírus (CoV) são urna grande família de vírus que causam 

doenças que vão desde o resfriado comum até doenças mais graves, 

como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) e a 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV). A doença do 

coronavírus COVID-19) é uma nova cepa que foi descoberta em 2019 e 

não foi identificada anterionuente em humanos. Os coronavfrus são 

zoonóticos, o que significa que são transmitidos entre animais e pessoas. 

Investigações detalhadas descobriram que o SARSCoV foi transmitido 

de gatos civetas para humanos e MERS-CoV de camelos dromedários 

-À2 
Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgrn©pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  
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Procuradoria Geral do Município 
- Procuradoria da Saúde - 

www.pmvc.ba.gov.hr  

para humanos. Vários coronavíms conhecidos estão circulando em 

animais que ainda não infectaram humanos. Os sinais comuns de 

infecção incluem sintomas respiratórios, febre, tosse, falta de ar e 

dificuldades respiratórias. Em casos mais graves, a infecção pode causar 

pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, insuficiência renal e até 

mesmo morte. As recomendações padrão para evitar a propagação da 

infecção incluem lavagem regular das mãos, cobertura da boca e do nariz 

ao tossir e espirrar, cozinhar completamente carne sinuosa e ovos. Evite 

contato próximo com qualquer pessoa que apareça com sintomas de 

doença respiratória, como Xsse e espirro." 

*e) casos confirmados de 

Noticias vei 

se elabora o presente pa 

novecentos e cinquenta 

coronavírus, sendo 30.89 

confirmados.  

a até o momento em que 

rréncia de 1.952 (um mil 

adas no pais devido ao 

os e noventa e um) casos 

Segundn ic!atóriO cli- ccretnria dc Saúde do Estado da 

Bahia, até o momcntc dc eiahoraçào c'o prosente parecer, o Estado 

contava com 967 (novece 

Covid-19, e 34 (trinta e quati6)4tjfk4de óbitos pelo coronavirus. O 

informe confirma a existência de casos com transmissão local, que 

iniciou "quando a contaminação se dá por pessoa que entrou em 

contato com algum viajante positivo", mas que "atualmente, a Bahia e 

todo o país já se encontram no estágio de transmissão comunitária". 

Pç. Joaquim Correia, 55- Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgmcpmvcba.gov.br  
www.pmvc.ba.govbr 
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Visto 

        

DO MÉRITO 

Da Lei 13.9799  de 06 de fevereiro de 2020 

Em resposta à grave situação epidemiológica, foi editada, 

em 06.02.2020, a Lei federal n° 13.979 que "dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 

2019". 

No que di 

4° da Lei n. 13.979, de oë 

excepcional e temporária! 

bens, serviços e insumo4d 

de saúde pública de 1, 

coronavírus.  

presente parecer, o art. 

r020, estabeleceu hipótese 

tação para aquisição de 

ntamento da emergência 

nacional decorrente do 

Trata- sc com cfito 	c cria':o 	nova hipótese de 
já-jM11 	 _ q  

dispensa de licitação,que st ';rnmn à3 dcn 	previsões estabelecidas 

no art. 24 da Lei 8.666/93. 

Conforme mencionado acima, em 20.03.2020 foi editada 

a -Medida Provisória n° 926/2020, que "altera a Lei n° 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de 

bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus". 

Pç. Joaquim correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da conquista - Bahia 
pg mpmvc.ba.gov. br 

w.pnivc.ba.govbr 
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termdoart. 173, § 1°, III; sociedaç4çk$j 

Art. 24 ( ... ) 

Pç. Joaquim Correia, 55- Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgm©pmvc.ba.gov.br  
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Os dispositivos em questão (arts. 4° a 4°- 1 da atual 

redação da Lei n° 13.979/2020), aplicam-se a todas as esferas 

federativas, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, eis que 

oriundos de lei federal, no regular exercício da competência legislativa 

privativa da União prevista no art. 22, XXVII c/c art. 24, § 2° da 

Constituição Federal de 1988: 

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

XXVII —norm 	r tI 	sçao e contratação, em todas as 

modalidades, aa 	háÃ0 áS,públicas diretas, autárquicas e 

flindacionais a nsd, Eskatl --Distrito Federal e Municípios, 
9 w— 

obedecido o di 'pot ti'tt. 	e para as empresas públicas e 

§ 2°  A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui 

a competência suplementar dos Estados." 

No que diz respeito ã validade de edição de medida 

provisória para regular a matéria, entendo-a presente, na medida em 

que, dada a grave emergência pública de saúde, se mostram evidentes a 

relevância e a urgência estabelecidos no art. 62 da Constituição 

Federal. 
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Alerte-se, no entanto, que, por se tratar de medida 

provisória, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 e do art. 62 da CF/88, 

seus dispositivos poderão perder sua eficácia, desde a edição, se não 

forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos 

termos do §7° do referido artigo, uma vez por igual período, devendo o 

Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações 

jurídicas delas decorrentes. 

futura do presente parecer 

da Medida Provisória n° 

9de alteração no texto que 

Congresso Nacional. A 

ispensa de licitação por 

Dessa forma, a validade 

dependerá do resultado 

926/2020, podendo est• 

vier a ser eventualmen 

possibilidade de fixação 

legislação esparsa, apart4a 

pela doutrina nacional. (IÇam 

sua célebre obra: 

ta Lpí 8.666/93, é reconhecida 

udial a esse fato JACOBY em 

"Há p 

reconheS 

Lei n° 8.88O/4 

institutos de pesquisas filTEifação."  

parsas inovarem o tema, 

Ï1iciação, como ocorreu com a 

eal, autorizando a contratação de 

No mesmo sentido aponta PARZIALE: 

"Q Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, criado pela Lei 

federal n° 11.947/09, tem por objetivo contribuir para o crescimento e o 

desenvolvimento biopsicossocial, a aprend17agem, o rendimento escolar 

e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de 

ações de educação alimentar e nutricional, e da oferta de refeições que 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista 
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www.pmvc.ba.gov. br 



iza o Ç V. Assim, cria-se uma 

ão, podendo apenas ser utilizada 

o escolar, cuja aplicabilidade é 

art. 24 do estatuto federal 

a instauraçã&. 

hipótese dis 

no âmbito d 

dissociada da 

]icitarório." 

4al de dispensa de 

Lei no 13,979/2020, 

onstituição Federal 
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há que se observ 

estabelece: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ViTÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Gerai do Município 
- Procuradoria da Saúde - 

www.prnvc.ba.gov.br  

 

        

cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo, 

articulando a produção de agricultores familiares e as demandas das 

escolas para atendimento da alimentação escolar. Com  a finalidade de 

perseguir tais objetivos, o arr. 14 da mencionada lei determina que no 

mínimo 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE, no âmbito do PNAF, deverão 

ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 

agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas 

01:gRni7ações, priorizando os assentamentos da refotitia agrária, as 

comunidades tradicionais 1 -1 )ndíenas e quilombolas, podendo-se dispensar 

Ccfr 	37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

loderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

/í.  
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DA 
cONQUISTA 

~0 De VOCÊ 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 

com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações." (Grifo nosso) 

Como se vê, a exigência de prévia licitação é requisito 

essencial, de índole constitucional, para a realização de contratos com a 

Administração. Com  efeito, tal exigência se faz necessária para a efetiva 

realização dos princípios basiJewÇ'e regem a Administração pública, 

elencados no art. 37, ca: 

ocorrência de casos 

legislação, em que há 

requisito à celebraç 

encontram-se nos a 

dispensa e inexigibil 

o constitucional admite a 

es?amente previstos pela 

eÇceçaQ a regrai, 

atas com!--  Adin4stração Tais exceções 

93, respectivamente, 

da prévia licitação corno 

DI PIE Ro < 1 	1ZSS2%Mrf entre os dois institutos: 

a dispensa é pertinente aos casos cm que é possível realizar licitação 

pública, uma vez que a competição é viável, porém realizá-la imporia 

sacrifício ou gravame desmedido ao interesse público. Portanto, visando 

a evitar o sacrifício ou o gravame, o legislador autoriza o agente 

administrativo a não proceder à licitação pública, para o efeito de firmar 

contrato administrativo de modo direto, o que acaba por minimizar o 

princípio da isonornia. A inexigibilidade depende de hipótese fática, de 

ter ocorrido efetivamente situação que inviabll17a a competição. Quer-se 
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dizer que pouco importam as prescrições legislativas, pois, diante de 

inviabilidade de competição, está-se, queira-se ou não, digute de 

inexigibilidade. Já a dispensa depende de hipótese fática e da respectiva 

autorização legislativa Melhor explicando: ao agente administrativo só é 

lícito dispensar a licitação diante de expressa autorização legal; ao 

legislador, por sua vez, só é lícito autorizar a dispensa de licitação pública 

diante de hipótese fática capaz de sacrificar o interesse público ou de 

impor-lhe gravame desmedido. Sucede que, aos olhos da Constituição 

Federal, mormente da parte 

obrigatoriedade de licitaçs, 

exceção. Daí 4u 

licitação públidj 

somente diant 

imporia grava 

tivesse liberd 

situações, a a 

constitã 

licitaçãQ 

licita 

hipóteses j5 

Em sendo opõè 

inicial do inciso XXI do seu artigo 37, a 

ública é a regra, e a contratação direta, a 

ícito autorizar a dispensa de 

bem ou mal lhe aprouver, mas 

sista-se, efetivamente o certame 

m caso contrário, se o legislador 

e dispensa diante de quaisquer 

!alreÂte acabaria por inverter a regra 

rigna a obrigatoriedade de 

ipóteses de dispensa de 

eendida em vista das 

os estritos termos delas. 

ilidade, em que a lei é mero 

anaeie po1 

O fato Áflc 

coadjuvante, agora, para apreender os casos de dispensa, a lei é 

alçada a referencial principal, até porque, fora dela, nem sequer 

cabe reconhecer a figura." (grifo nosso) 

A hipótese de dispensa de licitação de que cuida o 

presente parecer remete especificamente à emergência de saúde 

acarretada pela pandemia da doença do coronavírus (COVID19). 
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No que interessa ao tema objeto deste parecer, estabelece 

a Lei federal n. 13.979/2020, com a redação dada pela Medida 

Provisória n° 926/2020: 

"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. (Redação dada pela Medida Provisória 

n° 926, de 2020) 

§ 1° A dispoa q de lieattçt 	e 	refere o caput deste artigo é 

temporária e a$c1%se !ãenaa ern* p perdurar a emergência de saúde 

pública de imp. 	4. . 	i 	torrente do coronavírus. 

§ 2° Todas as cátata o ou 	- 	realizadas com falcro nesta Lei 

serão irnediatntente disílonibiii*das em sítio oficial específico na rede 

mundialbmput ores (riternet o ;4o no que couber, além das 

infouna c' wtevistas ia 	° do art. 8' StLei n' 12.527, de 18 de 

novemb 	2 11 	a ttratado 	úmero de sua inscrição na 

Receita Fedetai do t 	 contratual, o valor e o respectivo 

processo de contra 

3° Excepcionalmente, será possível, a contratação de fornecedora de 

bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade 

declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o 

Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única 

fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. (Incluído pela Medida 

Provisória n° 926, de 2020) 
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Art. 4°-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere 

o caput do art. 4° não se restringe a equipamentos novos, desde que o 

fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e 

funcionamento do bem adqnirido. (Incluído pela Medida Provisória n° 

926, de 2020) 

Art. 4°-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, 

presumem-se atendidas as condições de: (Incluído pela Medida 

Provisória a° 926, de 2020) 

1 - ocorrêrz4 Ett44jSatWncia; (Incluído pela Medida 

Provisória n° 9j 

II - necessid 	 dmiato da situaçã e 	 o de emergência; 

(Incluído pela 	P1 sri. • 	de 2020) 

III - existência 	d segqrinça de pessoas, obras, prestação de 

sernço', 	pame os 	o 	beq 	bilcos ou particulares; e 

(Incluídib Medida PplS44a n° 9201 6-2020 

TV - LimitaMUMÉU, 	 ecessária ao atendimento da 

situação de emerçAtia 'tq)pla Medida Provisória n° 926, de 

2020) 

Art. 4°-C Pata as contratações de bens, serviços e insurnos necessários ao 

enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será exigida a 

elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços 

comuns. (Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgm@pmvc.ba.gov.br  
w.pmvc.ba.gov.br  



o projeto básico simplificado 

o pela Medida Provisória n° 926, 

te1nq, 

a que se refere 

de 2020) 

Medida Provisória n° 926, de 1 - declaraçã 

2020) 

o; (Incluído pela Medida 
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Art. 4°-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será 

exigível durante a gestão do contrato. (Incluído pela Medida Provisória 

n° 926, de 2020) 

Art. 4°-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos 

necessários ao enfrent2mento da emergência que trata esta Lei, será 

admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de 

projeto básico simplificado. (Incluído pela Medida Provisória ti0  926, de 

2020) 

III - descrição 	 (Incluído pela Medida 

Provisória n° 926, de 2020) - 

IV - requisitos da contratação; (Incluído pela Medida Provisória n° 926, 

de 2020) 

- critérios de medição e pagamento; (Incluído pela Medida Provisória 

n° 926, de 2020) 
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s públicos; ou (Incluído pela 

ecedores; e (Incluído pela 

Medida Provisória n° 926 

tflva da autoridade competente, 

de que trata o inciso VI do caput. 

d) contrataç 

Medida Provisó 

e) pesquisa te,  

Medida Prov 

§ 2° Excepe 

será dispensada 
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VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos 

seguintes parâmetros: (Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

a) Portal de Compras do Governo Federal; (Incluído pela Medida 

Provisória n° 926, de 2020) 

b) pesquisa publicada em mídia especializada; (Incluído pela Medida 

Provisória n° 926, de 2020) 

c) sírios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; (Incluído pela 

Medida Provisória n° 926, de 2020) 

(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

§ 3° Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do 

caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores 

superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, 

hipótese em que deverá haver justificativa nos autos. (Incluído pela 

Medida Provisória n° 926, de 2020) 
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Art. 4°-E Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores 

de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante 

justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à 

regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais 

requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de 

prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do 

disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7° da Constituição. (Incluído 

pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

Art. 4°-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou 

presencial, cujo objeto 7ja aquisição de bens, serviços e insumos 

necessários 	en 	alpen o á 	gencia de que trata esta Lei, os 

prazos dos pr cedise ç 	 serão reduzidos pela metade. 

(Incluído pela 	ovton; 	de 2020) 

1° Quando dU 

será arredondhdo 

Medida  

o caput for número ímpar, este 

numa inteiro antecedente.(incluído pela 

§ 2° O 	nos 	9W tu s llç ios somente terão efeito 

devolutivo. 	kØç pelai clicra rov4oria  n° 926, de 2020) 

3° Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o 

art. 39 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações de que 

trata o caput. (Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

Art. 4°-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de 

até seis meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, 

enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 

situação de emergência de saúde pública. (Incluído pela Medida 

Provisória ti0  926, de 2020) 
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Art. 4°-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos 

nesta Lei, a administração pública poderá prever que os contratados 

fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por 

cento do valor inicial atualizado do contrato. (Incluído pela Medida 

Provisória n° 926, de 2020) 

Art. 8° Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de 

saúde internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 

mostra-se 

2019, excet• 

obedecerão ao 

Medida Provi 

Extrai-se 

importantes: 

a)A 

13.979/2020 destin 

inclusive de engenharia 

enfrentamento da emergén 

coronavírus. Dessa forma,  

que trata o art. 4°-H, que 

abelecidos. (Redação dada pela 

algumas conclusões 

entada na Lei n° 

o de bens, serviços, 

hham por finalidade o 

ide pública decorrente do 

manifestamente inviável a 

aquisição, por meio de dispensa de licitação fundamentada na 

mencionada lei, de bens, serviços e insumos com finalidade diversa 

àquela preconizada pela Lei, sendo descabida qualquer interpretação 

extensiva da permissão legal em comento. 

b) A eficácia do dispositivo é temporária, e se limita ao 

período enquanto perdurar a emergência de saúde pública de 
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importância internacional decorrente do coronavírus. Assim, uma vez 

cessada a emergência de saúde, dado a ser aferido concretmente no 

contexto fático da unidade federativa que aplicaria a norma, inviável se 

tornará a realização de dispensa de licitação por tal fundamento. 

A única ressalva a essa regra não diz respeito à hipótese 

de incidência para a realização da dispensa em si, mas apenas quanto à 

duração dos contratos pactuados sob a égide da Lei, que perdurarão até 

o término de seu prazo de vigência, salvo hipótese de eventual rescisão, 

nos termos do art. 8° da Le 	 com a redação dada pela 

M:P n° 926/2020. 

e) As aqu 

deverão ser imediatamen 

rede mundial de computad 

além das informa 

I2.527/2011, o no 

Receita Federal do 

processo de contrata 

exigência, específica para  

om base no dispositivo 

sítio oficial especifico na 

contendo, no que couber, 

art. 80  da Lei n° 

de sua inscrição na 

alor e o respectivo 

fle-se que a presente 

comento, não dispensa a 

respectivos publicação dos atos administrIivos realizados nos 

processos de aquisição, por força de outros atos normativos que assim o 

estabeleça. 

d) Excepcionalmente, quando houver demonstração 

inequívoca da existência de um único fornecedor para determinado bem 

ou, serviço, será admissível a contratação de empresa que esteja com 

inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou 

contratar com o Poder Público suspenso. 
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e) Admite-se a aquisição de bens e contratação de 

serviços, que envolvam equipamentos usados, desde que o fornecedor 

se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do 

bem adquirido. 

f) Presumem-se atendidas, nas dispensas de licitação 

objeto da Lei n° 13.979/2020, não havendo, assim, necessidade de 

comprovação: 

f. 1) ocorrência. 

112) necess 

emergência; 

f.3) existê 

prestação de servi 

particulares; e 

emergência; 

ndimento da situação de 

egujança de pessoas, obras, 

bens, públicos ou 

114) limi 

atendimento da situação 

e serviços em comento, será admitida 

referência simplificado ou de projeto 

Tpàrcela necessária ao 

âra a contratação dos bens 

a apresentação de termo de 

básico simplificado com os 

elementos constantes do art. 4°-E, § lO da Lei n° 13,979/2020. 

li) Excepcionalmente, e mediante justificativa expressa da 

autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços a que 

alude o art. 4°-E, VI da Lei n° 13.979/2020. 
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o regidos pela Lei n° k)Adu 

mais requisitos de habilitaç4rei 

de prova de regulandadMi 

do disposto no inciso 

a exigência de apresentação 

Social e o cumprimento 

7° da Constituição. 

13,979/2020 limita-se 

prorrogado por perí 

de- enfrentamento 

pública. 

6 nescs, po':terd.c 

suceb-;i\'cs C"tIni.iSi 

e fbiro' dauaçao 

ser o período de vigência 

urar a necessidade 

ergência de saúde 
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i) Mediante justificativa nos autos, poderá o Poder 

Público contratar os bens e serviços objeto da Lei por valores superiores 

à estimativa realizada, em razão de oscilações ocasionadas pela 

variação de preços. 

j Havendo restrição de fornecedores ou prestadores de 

serviço, pode a autoridade competente, excepcionalmente e mediante 

justificativa, dispensar a apresentação de documentação relativa á 

regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou 

1) Para 	 referida Lei, pode a 

administração publica prevdLte øssaratados fiquem obrigados a 

aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 

ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial 

atualizado do contrato. 

Da Recomendação Administrativa 01/2020 Do 

Ministério Público Do EMado Da Bahia E  Promotoria de Justiça 

de Vitória da Conquista 
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Público do Estado da Bahia 

Conquista, com objetivo 

enfrentamento ao novo 

Recomendação 002/2026 

ia de Justiça de Vitória da 

ienadas e integradas de 

onforme orientações da 

radoria Geral. 

Foram postos 

01/2020 provenient54 

tçs ítens na Recomendação 
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Embora todo o mundo esteja mergulhado na maior crise 

sanitária contemporânea, é importante alertar que, não obstante o 

permissivo legal para a dispensa de licitação nas aquisições destinadas 

ao enfrentamento da COVID-19, deve o gestor público sempre observar 

os princípios que lhe são impostos pelo art. 37 da Constituição Federal, 

bem como aqueles previstos no art. 3° da Lei 8.666/93. 

Nesse diapasão, fora instaurado procedimento 

administrativo IDEA n° 644,9.48629/2020 por parte do Ministério 

1) Na 	' ção 	oatr 	adr4ipi tvos relacionados às ações 

prcventt 	1 	e 4tto 	N transmissão e consequências 

do cor 	 COV 	u 	m 

	

onavfs ( ZS ny 02 	o 	IU-19, tilive o Sistema 

de Registro de Precos, quando cabível, inclusive com adesão a Atas 

de outros entes. 

2) Em caso de impossibilidade de utili2ação do Sistema de Registro de 

Preços e justificando-se a contratação direta, inclusive com 

fundamento no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93, sejam observados 

todos os requisitos do processo administrativo correspondente ao 

ajuste, em especial quanto à justificativa da escolha do contratado e 

demonstração da economicidade do contrato. 



4) Adotem 

execução 

gestores e/o 

as necessárias à garantia da correta 

ia designação individualizada de 

1 u 
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3) Verificando-se sobrepreço em todas as propostas de contratação 

apresentadas, desde que sem alternativa outra para o município e 

tratando-se de bem ou serviço essencial pata a prevenção ou 

erradicação do vírus, avilie a possibilidade de excepcional utilização 

- sobretudo nas contratações mais urgentes da área de saúde - do 

instituo da requisição administrativa de bens e serviços, desde que 

motivadamente, com justa e célere indenização posterior, observados 

os valores normalmente praticados pelo mercado. 

5) Fromovam4 	tgj1iJL procedimentos de dispensa e da 

execução 4t'.ç! n&çflato, notadamente pela imediata 

disponibili*ção,lIg ri sitio 4,,çial especifico na rede mundial de 

cornp 	res (1 tet), contSo, no que chuber, além das informações 

previ ta o -3" dorrt ° daltein" f 	dc 18 de novembro de 2011,0 

no 	contratado p n ero de su a. çao na Receita Federal do 

Brasa, 	a dsarrafua! o ai t e 	e&ttivo processo de contratação 

ou aquisiçst , flQ Má_QS t -  e 	c&os pelo art. 40, § 2°, da Lei 13.979, 

de 06 de feverei 

Assim, nos termos do que vem recomendando o 

Ministério Público do Estado da Bahia, a celeridade necessária para as 

aquisições em comento não significa uma atuação que possa, de 

alguma forma, contrariar os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, eficiência, iso-nomia, seleção da proposta mais 

vantajosa para a Administração, promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável, bem como demais preceitos que lhe sejam correlatos. 
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Portanto, de uma face, a grave e urgente calamidade 

pública que assola o país e o mundo, decidiu-se através de Lei 
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Dessa forma, a fiexibilização trazida pela Lei 13,979/20, 

não se trata de autorização irrestrita para aquisição desmesurada e 

irracional de bens e serviços, somente em raMo de se estar em face de 

excepcional situação de emergência pandémica. 

Nesse sentido, confira-se as palavras de OLIVEIRA, em 

recente artigo sobre os reflexos do coronavírus no Direito 

Administrativo: 

"Em casos em erg iat~à v*S, possível, em tese, a adoção de 

medidas ex çi5(jfla. Mrii%tp4potcional e justificada, que 

restringem a 1ibr&1Cthd1v$Ct 	ra garantir a saúde pública. Como 

dizia Hipócr , 	 1 	4n o 	da medicina, 'para os males 

extremos, só sao ec 7es os eme&os intensos'. Isso não significa dizer, 

s agentes públicos competentes 

que dev - agn, em qonforiidade çon os limites fixados no 

ordena 	 ie ponsabilidade. O Direito 

Adminisã4d possu1. tra ntas p 	ifrentamento da crise na 

saúde pithca ia 	deA<€ e te o 	to não é suficiente para 

resolução de o á ph- s t tamdo-se fundamental, no ponto, a 

conscienfização da pM 	os avanços da ciência na busca de 

tratamentos adequados no tratamento das pessoas contaminadas pelo 

coronavírus. A inércia estatal é indesejada no momento de crise, assim 

corno revela-se vedada a adoção de medidas arbitrárias que extrapolam a 

proporcionalidade na restrição de direitos individuais O desafio, como 

de praxe, é encontrar o ponto médio na ponderação entre as liberdades 

individuais e a necessidade de proteção da saúde pública." 
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especifica, em observância ao princípio da eficiência insculpido no art. 

37, caput da CF/88, que não seria rn7oável exigir que o gestor público 

declinasse, em cada um dos processos de aquisição, os fatos e 

circunstâncias que são de conhecimento público e notório. 

E de outra face, tal presunção, embora desobrigue o 

gestor público de apresentar repetidamente, e de forma prévia, as 

justificativas da emergência e da necessidade da contratação, implica a 

sua responsabilização caso sobrevenha 

seja, de que as circunti 

contratação por força d 

veracidade. 

Dessa for 

passo que mitiga alguma 

8.666/93, impõe ao 

circunstâncias fátic 

sob tal fundamento. 

Do Controle  

prova em sentido contrário, ou 

as que fundamentaram a 

especifica carecem de 

cada pelo legislador, ao 

stas na sistemática da Lei n° 

tMia e de apuração das 

1 contratação direta 

No que diz respeito à instrução dos autos em que é 

processada a aquisição, usualmente denominada de "fase interna" do 

procedimento, também a Medida Provisória no  926/2020, ao alterar a 

Lei n° 13.979/2020, afastou, tal corno mencionamos acima, algumas 

regras previstas na Lei n° 8.666/93. 

Necessário, assim, que os autos sejam instruídos com: 
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a) Projeto básico simplificado (ou termo de referência 

simplificado), contendo os elementos indicados no art. 4°-E, §1° da Lei 

no 13.979/2020, aprovado pela autoridade competente (art. 7°, §2°, 1, 

Lei 8.666/93), contendo orçamento detalhado (art. 7°, §2°, H, Lei 

8,666/93); 

b) Comprovação da existência de recursos orçamentários 

para fazer frente à futura contratação (art. 4°-E, §1°, VII da Lei n° 

13.979/2020 c/c art. 7°, §2°, III, Lei 8.666/93); 

c) Habilit 

da autoridade competen 

prestadores de serviço (a 

13979/2020); 

d)D 

trabalhista, dispens; 

em caso de restrição 

Lei 8.666/93 c/c art. 

apresentação da docume  

«da mediante justificativa 

ição de fornecedores ou 

3 c/c art. 4°-F da Lei n° 

laridade fiscal e 

toridade competente 

de serviço (art. 29, 

/2020). A dispensa de 

ecair, no entanto, sobre a 

prova de regularidade relativa à Segui-idade Social e o cumprimento do 

disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7° da Constituição; 

e) Documentação relativa à capacidade técnica, 

dispensada mediante justificativa da autoridade competente em caso de 

restrição de fornecedores ou prestadores de serviço (art. 30, Lei 

8.666/93 c/c art. 4°-E' da Lei n° 13.979/2020); 
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1) 	Documentação 	relativa 	à 	qualificação 

econõmicofinanceira, dispensada mediante justificativa da autoridade 

competente em caso de restrição de fornecedores ou prestadores de 

serviço (art. 31, Lei 8.666/93 c/c art, 4°-F da Lei n° 13.979/2020); 

No que diz respeito às exigências previstas no art. 26, da 

Lei n° 8.666/93, também a Lei n° 13.979/2020, em sua nova redação, 

mitigou as exigências previstas na lei nacional de licitações e contratos. 

Art. 26. As dis1 	v tas 	2° e 4° do aia. 17 e no inciso III e 

seguintes do 	M- 	si q oe dtarcigibilldade referidas no art. 25, 

necessar1amen wstflada, e o retardamento previsto no final do 

parágrafo liniQolo irrt g°deatvi £rcrão ser comunicados, dentro de 

3 (três) Aa a at4jridad4 supior, pz. rati ficaço e publicação na 

imprensJjflcinl, no ptnz64t 	 como condição para a 

eflcácia 

Parágrafo 	ccá p-piaso 	isp de inexigibilidade ou de 
r 

retardamento, pjnft tte *d. s&ã instruido, no que couber, com 

os seguintes elementos: 

1 - caractefl7açãO da situação emergencial, calainitosa ou de grave e 

iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for 

o caso; 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

111 - justificativa do preço. 

e 

Pç. Joaquim Correia, 55 - centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da conquista - Bahia 
pgm©pmvc.ba.gov.br  
www.pmve. ba.gov.br  



Pç. Joaquim Correia, 55- Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista Bahia 
pgmprnvc.ba.gov.br  
www.prnvo.ba.gov.br  

- 	 1-- 1? - 

ITÕRIA DA 
DNOUMA 
IS PERTO DE VO 

PREFEITURA MUNICIPAL. DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Geral do Município 
- Procuradoria da Saúde - 

www.pmvc.ba.gov.br  

      

Como já se viu, as presunções estabelecidas no art. 4°-B 

da Lei n° 13.979/2020 tornam desnecessário que o gestor público 

instrua os autos com a justificativa atinente à "caracterização da 

situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à 

segurança pública que justifique a dispensa", prevista no art, 26, 

parágrafo único, 1, da Lei 8.666/93. 

Persiste, no entanto, a necessidade de cumprimento das 

exigências do art. 26, parágrafo único, II e III da Lei no 8.666/93, 

instruindo-se os autos com: 

a) A ra-o d 

b) Ajustifi 

No  

tenha a Lei n° 13.97, 

estimativa de preço 

couber, as regras locai 

de 13 de setembro de 201  

edor ou executante; 

preço, não obstante 

para a realização da 

observadas, no que 

b Municipa1 n° 18.152, 

Nesse norte, duas regras especiais presentes na Lei no 

13.979/2020 destoam das regras gerais previstas na Lei n° 8,666/93. 

A primeira regra, presente no art. 4°-E, § 2° da Lei n° 

13.979/2020, diz respeito à possibilidade excepcional, mediante 

justificativa da autoridade competente, de dispensa da apresentação da 

estimativa de preços de que trata o inciso Vi do mencionado dispositivo. 
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Quanto ao ponto, entendemos que tal possibilidade 

somente poderá ser utilizada pelo gestor público em casos 

excepcionalíssimos nos quais a necessidade de aquisição é tão urgente, 

e o risco do perecimento do bem jurídico que se visa proteger com a 

contratação é tão elevado, que não se mostraria razoável a realização de 

qualquer diligência para a realização da estimativa de preços. Poder-se-

ja, da mesma forma, dispensar a realização de tal estimativa de preços 

caso houvesse demonstração inequívoca de que a aferição de preços em 

mercado revela-se manifestamente impossível. 

De qualqú 

que, caso mal utilizada, pd 

e da obtenção da propo 

proceder, apresentar a deVe  

depreços. 

A seg 

13979/2020, diz 

Público por valores su 

desde que esses decorrani 

preços.  

de dispensa de exigência 

ncípios da economicidade 

deve o gestor, ao assim 

não realizar a estimativa 

30  da Lei no 

tratação pelo Poder 

èstimativa de preços, 

sionadas pela variação de 

Mostra-se razoável a regra, tendo em vista que a 

pandemia do COVID- 19 repercutiu abruptamente nas diversas cadeias 

de produção dos bens e serviços, desequilibrando, assim, os mercados. 

Com efeito, a intensa procura por alguns bens, serviços e 

insumos, tem o potencial para deslocar os preços do mercado para 
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patamar superior àquele observado em cenário anterior à crise, sendo, 

nesses casos, inviável a comparação. 

De qualquer maneira, para a contratação em valores 

acima do estimado, imprescindível que o gestor público apresente 

robusta justificativa acerca da elevação abrupta dos preços, declinando 

as ra7ões que acarretaram tal quadro. 

Outrossim, especificamente em relação ao cenário da 

9.79, prevê, em seu art. 30,  

a efetuar a "requisição 

jurídicas", assegurada a 

7° deste artigo, por sua 

erão ser adotadas pelos 

qondições e hipóteses lá 

Pandemia do Covid-19, a 

inciso VII, que as autor 

de bens e serviços de 

indenização posterior e j 

vez, estabelece que as 

gestores locais de saúd 

ele-no ad as. 

Dess 

como meio legitimo e 

quando houver abuso do 

istrativa afigura-se 

âd de bens e insumos 

Devem, finalmente, ser observadas as normas locais que 

instituem vedações de contratação, em especial o art. 89, inciso IV, da 

Lei Orgânica Municipal, que veda a contratação de pessoas ligadas ao 

Prefeito e o Vice-Prefeito, Vereadores e ocupantes de cargos em 

comissão ou função de confiança, por matrimônio ou parentesco por 

afinidade ou consanguinidade, até o segundo grau, ou por adoção. 

	---=---!--- 	'. 
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CONCLUSÃO 

Ante todo o exposto, e firme nos fundamentos de fato e de 

direito acima alinhavados, analisados os documentos juntados ao 

presente processo, opinamos pelo prosseguimento do feito, elencando a 

seguir, os elementos a serem verificados individualmente nos autos de 

cada procedimento administrativo em que se processará a contratação 

direta, mediante dispensa de licitação, para aquisição de bens, serviços 

e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importãncia internçi4 decorrente do coronavírus, com 
pá F - 

fundamento no art. 40  dae%ôâta Ms'2O2O 

a) Curnprigi JL 	?14s para a incidência da 

norma federal que autoriz dipe. dq)ição 

Li) 'J tcis, s Hco:s e 1nuxTms ou se objetiva adquirir 

deverã dstinar-se ccclusvanlrnw ao enfrentamento da 

emerge~ de saúdc pJb1ic c1•cnrrente do coronavírus 

(COV!D- 

a.2) A autorização legal para a aquisição direta por 

dispensa de licitação é temporária, se limitando ao 

período enquanto perdurar a emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID- 19); 

a.3) As aquisições realizadas com base no dispositivo 

deverão ser imediatamente disponibilizadas em sítio 

oficial específico na rede mundial de computadores, 
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contendo as infoiivações descritas no art. 40,  §2° da Lei 

federal n° 13.979/2020. 

b Não obstante o permissivo legal para a dispensa de 

licitação nas aquisições destinadas ao enfrentamento da COVIIJ- 19, 

deve o gestor público sempre observar os princípios que lhe são 

impostos pelo art, 37 da Constituição 

previstos no art, 3° da Lei 8.666/93. 

C) Mesmo set: 

direta, deve ser observ 

interna do procedimentd 

13979/2020, aplicando:  

instruindo-se os autos co 

c, 1) 

simpli 

E, §1 

compete 

orçamento cf 

Federal, bem corno aqueles 

ocedirnento de contratação 

ao da denominada fase 

as regras da Lei n° 

e a Lei n° 8.666/93, 

ei 	aio de referência 

indicados no art. 4°-

ado pela autoridade 

8.666/93), contendo 

°, II, Lei 8.666/93); 

c.2) Comprovação da existência de recursos 

orçarnentários para fa7er frente à futura contratação (art. 

41-E, §1°, VII da Lei n° 13,979/2020 c/c art. 7°, §2°, III, 

Lei 8.666/93); 

c.3) Habilitação jurídica, dispensada mediante 

Justificativa da autoridade competente em caso de 
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à capacidade técnica, 

cativa da autoridade 

:de fornecedores ou 

k666/93 c/c art. 4°-F 

c.4) Doe 

dispensada 

compt 

presta 

da Lei 

e.6) Docuni 

financeira, disperida 

autoridade competente 

Wà qualificação econômico-

mediante justificativa da 

em caso de restrição de 

(art, 31, Lei fornecedores ou prestadores de serviço 
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restrição de fornecedores ou prestadores de serviço (art. 

28 da Lei 8.666/93 c/c art. 4°-F da Lei n° 13.979/2020); 

c.4) Documentação relativa à regularidade fiscal e 

trabalhista, dispensada mediante justificativa da 

autoridade competente em caso de restrição de 

fornecedores ou prestadores de serviço (art. 29, Lei 

8.666/93 c/c art, 4°-F da Lei n° 13.979/2020). A 

dispensa de apresentação da documentação não poderá 

recair, no entaiat4, 	te4pyova de regular-idade relativa 

a 	 do disposto no 

inciso XXXIIF 	t 	7° da c.onstituicão, 

8.666/93 c/c art. 41-F da Lei ri0  13.979/2020); 

dj Devem ser cumpridas as exigências do art. 26, 

parágrafo único, Ti e III da Lei n° 8.666/93, instruindo-se os autos com: 

d,1) A razão da escolha do fornecedor ou executante; 
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4.2) A justificativa do preço. 

e) No que diz respeito à pesquisa de preços que embasará 

a aquisição, devem ser observadas as regras do Decreto Municipal n° 

18.152, de 13 de setembro de 2017. 

Regras especiais quanto à justificativa de preços 

introduzidas pela Medida Provisória ia°  926/2000: 

,"'--'da Lei n° 13.979/2020, 

mediante justificativa da 

ibilidade de dispensa da 

os de que trata o inciso 

e1) Por 

admite-se e 

autoridade 

apresentaç 

VI do menciona 

osci1Ses 

C.2) q? 

medi 

contrata 

encontrado 

decorram de 

preços. 

3.979/2020 admite, 

a possibilidade de 

valores superiores ao 

preços, desde que esses 

ocasionadas pela variação de 

f) Devem ser observadas as normas locais que instituem 

vedações de contratação, em especial o art. 89, inciso IV, da Lei 

Orgânica Municipal, que veda o nepotismo - contratação de pessoas 

ligadas ao Prefeito e o Vice-Prefeito, Vereadores e ocupantes de cargos 

em comissão ou função de confiança, por matrimônio ou parentesco 

por afinidade ou consanguinidade, até o segundo grau, ou por adoção. 

Pç. Joaquim Coreia, 55- Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 . Vitória da conquista Bahia 
pgmpmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  



g.2) Adm 

serviços, quê 

o forneced 

uso e func 

bens e contratação de 

mentos usados, desde que 

elas plenas condições de 

quir ido. 

gidos pela Lei n. 

pdendo ser o período 

ucessivos, enquanto 

támento dos efeitos da 

&de pública. 

g.3 

13,97 

de vi 

perdurar 

situação de 

Pç. Joaqufrn Correia, 55- Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgmpmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  

1 	,_ 	: 

ITÓRIA DA 
DNQU1STA 
IS PERTO DE VOtE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Geral do Município 
- Procuradoria da Saúde 

wwvtpmvc.ba.gov.br  

g) Outras regras especificas a serem observadas nas 

dispensas de licitação realizadas sob a égide da Lei n° 13.979/2020: 

g.1) Excepcionalmente, quando houver demonstração 

inequívoca da existência de um único fornecedor para 

determinado bem ou serviço, será admissível a 

contratação de empresa que esteja com inidoneidade 

declarada ou com o direito de participar de licitação ou 

contratar com o Poder Público suspenso. 

g4) Para os contratos regidos pela referida Lei, pode a 

admin stração pública prever que os contratados fiquem 

obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 

cinquenta por cento do valor inicial atualizado do 

contrato. 
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Ademais, restando comprovado que a Administração 

motivou adequadamente seu ato, a fim de apontar justamente a 

presença daquele fato superveniente para revogar a DL 078/2020 - 

SMS, não há óbice para tal revogação. 

Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de 

origem para as providências cabíveis. 

Sem mais para o momento, subscrevo o presente. 

de 2020. 
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P 

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DL 085/2020 SMS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19546/2020 

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a Comissão Permanente 
de Licitação, composta pelos seguintes membros: Presidente, Sra. Zilmária Pereira dos Santos, 
primeiro relator, Sr. Dione de Jesus Santos e segunda relatora Sra. Jeane Cléla Carvalho do 
Nascimento, para apreciar pedido de contratação da empresa para o fornecimento de TESTES 
RÁPIDOS COVID-19 para serem utilizados para triagem do Covid-19 a serem utilizados pela 
Secretaria Municipal de Vitória da Conquista, solicitado através do Protocolo n° 19546/2020 - 
Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, tendo como ordenador de despesa 
o Sr. Alexsandro Nascimento Costa, com a finalidade de contratação direta por Dispensa de 
Licitação da pessoa jurídica MEDTEST DIAGNÓSTICA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, com endereço à Rua Itagi, 
n° 433 Bairro: Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, CEP - 42.701-370, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n° 08.395.82110001-86. A presente contratação de testes para triagem do Covid-19, a serem 
utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde por meio de ensaio imunocromatográfico para 
detecção rápida e qualitativa dos anticorpos IgGIlgM da síndrome respiratória aguda grave por 
coronavírus 2 (SARS-Co-V-2), diante do cenário da grave crise decorrente da pandemia COVID-
19. O referido teste deve ser usado como uma ferramenta para auxílio no diagnóstico da doença 
por infecção por coronavirus (COVID,19) e auxiliará a municipalidade no processamento das 
amostras' coletadas de pacientes sintomáticos de forma mais célere e eficaz. A Lei Federal n° 
13.979/2020, publicada pelo governo federal, apresenta medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública por conta do Coronavírus, entre elas, a que reforça a possibilidade 
de dispensar a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao 
combate do vírus. A dispensa é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus declarada no dia 4 de 
fevereiro do corrente ano. É de conhecimento geral, que não é rápido licitar, por mais que os 
setores responsáveis estejam extremamente preparados, o que não é uma realidade nas 
Prefeituras, o tempo necessário para concluir uma licitação e, portanto, ter um contratado é longo. 
Importante salientar que fora realizada a Dispensa de Licitação DL 078/2020 - SMS, com a 
finalidade de aquisição dos referidos testes, entretanto a mesma foi REVOGADA pela 
Administração Pública, com devida publicidade do ato no Diário oficial do Município de Vitória da 
Conquista na data de 14 de abril de 2020, Ano 13, Edição 2.603, página 3. 
(www.dompmvc.ba.gov.br). Diante do cenário pandemiológico, tempo é uma variável decisiva e 
crucial na consecução das atividades de prevenção e combate ao Coronavírus, portanto, far-se-á 
necessária a presente contratação por dispensa de licitação. A presente contratação fundamenta-
se no art. 40  da Lei Federal n° 13.979/2020 C/C com o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93. 
Contextualizando o cenário epidemiológico em epígrafe, em 11 de março de 2020, a Organização 
Mundial da Saúde classificou a Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) como uma pandemia. 
Isso significa que o vírus está circulando em todos os continentes e há ocorrência de casos 
oligossintomáticos, o que dificulta a identificação. Deste modo, principalmente no hemisfério sul, 
onde está o Brasil, os países devem se preparar para o outono/inverno com o objetivo de evitar 
casos graves e óbitos. Nos meses de outono (20/03-20/06) e inverno (21/06-20/09), há uma 
circulação importante dos vírus respiratórios (à exemplo do influenza), esses vírus causam 
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pneumonias, otites, sinusites e meningites. Apesar de ocorrer em todas as estações do an 
nesse período que há maior frequência dessas doenças, quando as pessoas ficam mais-' 
concentradas nos espaços e com menor ventilação. A doença pelo coronavírus não é diferente, 
ela também é uma doença respiratória e todos devem se prevenir. Os gestores devem adotar 
medidas oportunas que favoreçam a prevenção e preservem a capacidade do serviço de saúde. O 
número básico de reprodução do SARS-CoV-2 foi estimado em 2,74 (2,47 - 3,23) (1), o que 
significa que, para cada caso, espera-se que ocorram em média de 2 a 3 casos secundários, 
quando introduzido em uma população totalmente susceptível. Outro parâmetro relevante é o 
tempo para duplicação da epidemia, que no momento encontra-se entre 1,7 a 2,93 dias. Para 
tanto é mister destacar a necessidade de ações da Administração pública no sentido de 
resguardar a comunidade e profissionais com medidas profiláticas, evitando a transmissibilidade 
viral. No caso em tela a detecção mais rápida evidencia-se enquanto um instrumento capaz de 
nortear melhor as ações de Vigilância em Saúde, bem como um diagnóstico eficaz e eficiente 
diante do cenário vivenciado. O Ministério da Saúde neste ínterim vem recomendando também 
por meio de publicações periódicas de Boletins Epidemiológicos que as Secretarias de Saúde dos 
Municípios, Estados e Distrito Federal avaliem a adoção das recomendações na totalidade ou 
parcialmente, considerando o cenário epidemiológico da Pandemia de Doença pelo Coronavirus 
2019. Insta destacar que a Secretaria Municipal de Saúde não possui Ata de Registro de Preços 
para o referido item por se tratar de um problema que se tornou pandêmico em um curto lapso 
temporal, impossibilitando um planejamento para manutenção de registro de preços do item 
descrito. Assim, torna-se necessária a adoção da presente medida a fim de estabelecer uma 
assistência devidamente responsável à população conquistense. A escolha do pretenso ocorreu 
após realização de pesquisa de preços realizada. A empresa MEDTEST DIAGNÓSTICA 
COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS 
LTDA, detentora de menor preço foi declarada vencedora do presente processo. A contratação 
em apreço procede em face da situação de urgência no atendimento, sob pena de interrupção de 
serviços essenciais de saúde em respeito ao princípio da continuidade do serviço público ou 
comprometer a segurança de pessoas e principalmente dos profissionais e técnicos da Saúde, 
consoante disposição da Lei 8.666/93, em seu art. 24, inciso IV, in verbis: "É dispensável a 
licitação.-  ( ... ) IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
segurança de pessoas (...) (grifos aditados)". Nesse diapasão, observa-se a subsunção da 
pretensa contratação direta, salientando ainda o que nos assevera o art. 26 do mesmo diploma 
legal quanto à necessidade de formalização de devido procedimento administrativo, no qual 
estejam consignadas a caracterização da situação de emergência, razão da escolha do 
fornecedor e a justificativa do preço. Desta forma, a referida contratação atende ao interesse 
público e respeita as normas impostas pelo artigo 24, IV, da Lei n°. 8.666/93, uma vez que já não 
há tempo suficiente para realizar um certame licitatório, com os prazos e as formalidades que a lei 
exige sob a iminência de ocasionar maiores danos aos usuários do SUS e demais atendimentos 
essenciais à população. A presente contratação fundamenta-se no art. 41  da Lei Federal n° 
13.979/2020 em conformidade com o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93. A Lei Federal n° 
13.979/2020, publicada pelo Governo Federal, apresenta medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública por conta do Coronavírus, entre elas, a que reforça a possibilidade 
de dispensar a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao 
combate do vírus. No tocante ao aspecto relacionado à escolha do fornecedor proponente 
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interessado no pretenso contrato de fornecimento, bem como, cotação dos preços pratica -ia"  
atual situação do mercado. A Comissão de Licitação entende e assevera as ações necessárias à 
escolha da empresa supramencionada. A confirmação deste entendimento está no fato de que na 
correspondência que solicita o presente processo, há manifestação de concordância com a 
escolha do fornecedor executante, bem como, com a compatibilidade do valor apresentado pela 
pretensa contratada, informação confirmada através da aposição ao Sr. Alexsandro Nascimento 
Costa, Secretário Municipal de Saúde e responsável pela contratação analisada. O objeto a ser 
avençado terá por Fonte de Recurso: 02, Projeto Atividade: 2036, Elemento de Despesa: 
33.90.30.00, Sub-elemento: 10000 - Valor de R$ 328.930,00 (trezentos e vinte e oito mil 
novecentos e trinta reais) e; Fonte de Recurso: 14.1, Projeto Atividade: 2042, Elemento de 
Despesa: 33.90.30,00, Sub-elemento: 10000, valor de R$ 293.370,00 (duzentos e noventa e 
três mil trezentos e setenta reais), perfazendo o total de R$ 622.300,00 (seiscentos e vinte e 
dois mil e trezentos reais) Nos termos do art. 62, §41  da 8.666/93, o termo de contrato será 
substituída pela Nota de Empenho de Despesa" ou "Autorização de Fornecimento (AF)". 
Portanto, tendo a Administração verificado o atendimento da demanda solicitada e constatado que 
o valor apresentado pelo pretenso contratado, corresponde àquele praticado no mercado, resolve, 
a Comissão de Licitação julgar DISPENSÁVEL o processo administrativo em tela com base no art. 
4° da Lei Federal n° 13.979/2020 C/C com o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93 e no Parecer 
Jurídico n° 107/2020 (PGM/SMS) emitido pela Procuradoria Jurídica em 17 de abril de 2020, 
assinado pelo procurador jurídico da Saúde, Sr. Edmundo Ribeiro Neto. Ressalta-se que a 
consulta acerca da regularidade fiscal no tocante ao presente contrato foi realizada pela comissão, 
encontrando-se no presente momento, regular conforme certidões emitidas na ocasião acostadas 
aos autos. Nada mais havendo a tratar eu, Dione de Jesus Santos, lavrei a presente ata, que 
dato e assino juntamente com os demais membros da Comissão. 

Vitória da Conquista, 17 de abril de 2020. 

Zilmária dos Santos 
Prejtdçj4 Comissão de Licitação 

Dip2fr'dé Jèsus Santos 
Primeiro(a) Relatçr(a) 

JeaitEk'M4l%tW10 Nascimento 

Segundo(a) Relator(a) 

Adjudico e Homolo,o 

Alexsan(dr Náscí entos Costa 
Secretário..MtInici.al  de Saúde 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19546/2020 

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a Comissão 
Permanente de Licitação, composta pelos seguintes membros: Presidente, Sra. 
Zilmária Pereira dos Santos, primeiro relator, Sr. Dione de Jesus Santos e 
segunda relatora Sra. Jeane Cléia Carvalho do Nascimento, para apreciar pedido 
de contratação da empresa para o fornecimento de TESTES RAPIDOS COVID-19 
para serem utilizados para triagem do Covid-1 9 a serem utilizados pela Secretaria 
Municipal de Vitória da Conquista, solicitado através do Protocolo n° 1954612020-
Diretoria 

9546/2020-
Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, tendo como ordenador 
de despesa o Sr. Alexsandro Nascimento Costa, com a finalidade de contratação 
direta, por Dispensa de Licitação da pessoa jurídica MEDTEST DIAGNOSTICA 
COMERCIO DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS 
MEDICOS LTDA, com endereço à Rua Itagi, n° 433 Bairro: Pitangueiras, Lauro de 
Freitas/BA, CEP - 42201-370, inscrita noCNPJ/MF sob o n° 08.395.821/0001-86. A 
presente contratação de testes para triagem do Covid-19, a serem utilizados pela 
Secretaria Municipal de Saúde por meio de ensaio imunocromatográfico para 
detecção rápida e qualitativa dos anticorpos lgG/lgM da síndrome respiratória aguda 
grave por coronavírus 2 (SARS-Co-V-2), diante do cenário da grave crise decorrente 
da pandemia COVID-19. O referido teste deve ser usado como uma ferramenta para 
auxílio no diagnóstico da doença por infecção por coronavírus (COVID-19) e auxiliará 
a municipalidade no processamento das amostras coletadas de pacientes 
sintomáticos de forma mais célere e eficaz. A Lei Federal n° 13.979/2020, publicada 
pelo governo federal, apresenta medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública por conta do Coronavírus, entre elas, a que reforça a possibilidade de 
dispensar a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 
destinados ao combate do vírus. A dispensa é temporária e aplica-se apenas 
enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus declarada no dia 4 de fevereiro do corrente ano. E de 
conhecimento geral, que não é rápido licitar, por mais que os setores responsáveis 
estejam extremamente preparados, o que não é uma realidade nas Prefeituras, o 
tempo necessário para concluir uma licitação e, portanto, ter um contratado é longo. 
Importante salientar que fora realizada a Dispensa de Licitação DL 078/2020 - SMS, 
com a finalidade de aquisição dos referidos testes, entretanto a mesma foi 
REVOGADA pela Administração Pública, com devida publicidade do ato no Diário 
oficial do Município de Vitória da Conquista na data de 14 de abril de 2020, Ano 13, 
Edição 2.603, página 3. (www.dompmvc.ba.gov.br). Diante do cenário 
pandemiológico, tempo é uma variável decisiva e crucial na consecução das 
atividades de prevenção e combate ao Coronavírus, portanto, far-se-á necessária a 
presente contratação por dispensa de licitação. A presente contratação fundamenta-
se no art. 40  da Lei Federal n° 13.979/2020 C/C com o artigo 26 da Lei Federal n° 
8.666/93. Contextualizando o cenário epidemiológico em epígrafe, em 11 de março 
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de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou a Doença pe 'F#ronavírus 
2019 (COVID-19) como uma pandemia. Isso significa que o vírus está circulando em 
todos os continentes e há ocorrência de casos oligossintomáticos, o que dificulta a 
identificação. Deste modo, principalmente no hemisfério sul, onde está o Brasil, os 
países devem se preparar para o outono/inverno com o objetivo de evitar casos 
graves e óbitos. Nos meses de outono (20/03-20/06) e inverno (21/06-20/09), há uma 
circulação importante dos vírus respiratórios (à exemplo do influenza), esses vírus 
causam pneumonias, otites, sinusites e meningites. Apesar de ocorrer em todas as 
estações do ano, é nesse período que há maior frequência dessas doenças, quando 
as pessoas ficam mais concentradas nos espaços e com menor ventilação. A doença 
pelo coronavírus não é diferente, ela também é uma doença respiratória e todos 
devem se prevenir. Os gestores devem adotar medidas oportunas que favoreçam a 
prevenção e preservem a capacidade do serviço de saúde. O número básico de 
reprodução do SARS-CoV-2 foi estimado em 2,74 (2,47 - 3,23) (1), o que significa 
que, para cada caso, espera-se que ocorram em média de 2 a 3 casos secundários, 
quando introduzido em uma população totalmente susceptível. Outro parâmetro 
relevante é o tempo para duplicação da epidemia, que no momento encontra-se entre 
1,7 a 2,93 dias. Para tanto é mister destacar a necessidade de ações da 
Administração pública no sentido de resguardar a comunidade e profissionais com 
medidas profiláticas, evitando a transmissibilidade viral. No caso em tela a detecção 
mais rápida evidencia-se enquanto um instrumento capaz de nortear melhor as ações 
de Vigilância em Saúde, bem como um diagnóstico eficaz e eficiente diante do 
cenário vivenciado. O Ministério da Saúde neste ínterim vem recomendando também 
por meio de publicações periódicas de Boletins Epidemiológicos que as Secretarias 
de Saúde dos Municípios, Estados e Distrito Federal avaliem a adoção das 
recomendações na totalidade ou parcialmente, considerando o cenário 
epidemiológico da Pandemia de Doença pelo Coronavírus 2019. Insta destacar que a 
Secretaria Municipal de Saúde não possui Ata de Registro de Preços para o referido 
item por se tratar de um problema que se tornou pandêmico em um curto lapso 
temporal, impossibilitando um planejamento para manutenção de registro de preços 
do item descrito. Assim, torna-se necessária a adoção da presente medida a fim de 
estabelecer uma assistência devidamente responsável à população conquistense. A 
escolha do pretenso ocorreu após realização de pesquisa de preços realizada. A 
empresa MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, detentora de menor preço foi 
declarada vencedora do presente processo. A contratação em apreço procede em 
face da situação de urgência no atendimento, sob pena de interrupção de serviços 
essenciais de saúde em respeito ao princípio da continuidade do serviço público ou 
comprometer a segurança de pessoas e principalmente dos profissionais e técnicos 
da Saúde, consoante disposição da Lei 8.666/93, em seu art. 24, inciso IV, in verbis: 
"E dispensável a licitação: ( ... ) IV - nos casos de emergência ou de calamidade 
pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas (...) (grifos 
aditados)". Nesse diapasão, observa-se a subsunção da pretensa contratação direta, 
salientando ainda o que nos assevera o art. 26 do mesmo diploma legal quanto à À " 
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necessidade de formalização de devido procedimento administrativo, no qual es ejam 
consignadas a caracterização da situação de emergência, razão da escolha do 
fornecedor é a justificativa do preço. Desta forma, a referida contratação atende ao 
interesse público e respeita as normas impostas pelo artigo 24, IV, da Lei n°. 
8.666/93, uma vez que já não há tempo suficiente para realizar um certame licitatário, 
com os prazos e as formalidades que a lei exige sob a iminência de ocasionar 
maiores danos aos usuários do SUS e demais atendimentos essenciais à população. 
A presente contratação fundamenta-se no art. 40  da Lei Federal n° 13.979/2020 em 
conformidade com o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93. A Lei Federal n° 
13.979/2020, publicada pelo Governo Federal, apresenta medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública por conta do Coronavírus, entre elas, 
a que reforça a possibilidade de dispensar a licitação para aquisição de bens, 
serviços e insumos de saúde destinados ao combate do vírus. No tocante ao aspecto 
relacionado à escolha do fornecedor proponente interessado no pretenso contrato de 
fornecimento, bem como, cotação dos preços praticados na atual situação do 
mercado. A Comissão de Licitação entende e assevera as ações necessárias à 
escolha da empresa supramencionada. A confirmação deste entendimento está no 
fato de que na correspondência que solicita o presente processo, há manifestação de 
concordância com a escolha do fornecedor executante, bem como, com a 
compatibilidade do valor apresentado pela pretensa contratada, informação 
confirmada através da aposição ao Sr. Alexsandro Nascimento Costa, Secretário 
Municipal de Saúde e responsável pela contratação analisada. O objeto a ser 
avençado terá por Fonte de Recurso: 02, Projeto Atividade: 2036, Elemento de 
Despesa: 33.90.30.00, Sub-elemento: 10000 - Valor de R$ 328.930,00 (trezentos 
e vinte e oito mil novecentos e trinta reais) e; Fonte de Recurso: 14.4, Projeto 
Atividade: 2042, Elemento de Despesa: 33.90.30.00, Sub-elemento: 10000, valor 
de R$ 293.370,00 (duzentos e noventa e três mil trezentos e setenta reais), 
perfazendo o total de R$ 622.300,00 (seiscentos e vinte e dois mil e trezentos 
reais) Nos termos do art. 62, §40  da 8.666/93, o termo de contrato será substituída 
pela "Nota de Empenho de Despesa" ou "Autorização de Fornecimento (AF)". 
Portanto, tendo a Administração verificado o atendimento da demanda solicitada e 
constatado que o valor apresentado pelo pretenso contratado, corresponde àquele 
praticado no mercado, resolve, a Comissão de Licitação julgar DISPENSAVEL o 
processo administrativo em tela com base no art. 40  da Lei Federal n° 13.979/2020 
C/C com o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93 e no Parecer Jurídico n° 107/2020 
(PGM/SMS) emitido pela Procuradoria Jurídica em 17 de abril de 2020, assinado 
pelo procurador jurídico da Saúde, Sr. Edmundo Ribeiro Neto. Ressalta-se que a 
consulta acerca da regularidade fiscal no tocante ao presente contrato foi realizada 
pela comissão, encontrando-se no presente momento, regular conforme certidões 
emitidas na ocasião acostadas aos autos. Nada mais havendo a tratar eu, Dione de 
Jesus Santos, lavrei a presente ata, que dato e assino juntamente com os demais 
membros da Comissão. 

Vitória da Conquista, 17 de abril de 2020. 
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Processo Administrativo n° 56.863/2019 

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, através da PREGOEIRA DA 
LICITAÇÃO, nomeada pelo Decreto n° 20.160/2020, responsável pelo Pregão 
Eletrônico n° 010/2020 - SMED, tendo como objeto Contratação de pessoa jurídica 
especializada na prestação dos serviços de transporte de professores, em veículos 
automotores, com motorista e combustível, na zona rural e urbana do Município de 
Vitória da Conquista - BA, junto a Secretaria Municipal de Educação-SMED, com 
disputa realizada no dia 13 de abril de 2020, conforme publicação no Diário Oficial da 
União seção 3 n° 62 pagina 121, dia 31 de março de 2020 e no Diário Oficial do 
Município, ano 13, Edição n° 2.591, 31 de março de 2020, página 349, vem por meio 
desta DESCLASSIFICAR a empresa CAPE CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI 
inscrita no CNPJ no 04.304.932/0001-89, arrematante do Lote 5 no valor de R$ 
156.970, 55 (cento e cinquenta e seis mil novecentos e setenta reais e cinquenta e 
cinco centavos), por descumprir o quanto constante no item 18 e 22 do instrumento 
convocatório. Ademais, restaram infrutíferas as tentativas de manter contato com a 
referida empresa por meio do número telefônico constante no BB licitacoes-e (73-
98863-0000). Pelas razões expostas, fica declarada desclassificada a empresa CAPE 
CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELLI, do PE 010/2020, momento em que 
CONVOCO a segunda colocada a empresa ASJ ASSESSORIA TRANSPORTE E 
CONSTRUÇÃO EIRELI ME para assumir o Lote 5, devendo no prazo estabelecido no 
edital apresentar proposta de preços e documentação de habilitação. 

Vitória da Conquista - BA, 16 de abril de 2020. 
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