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MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA 
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Vitória da Conquista, 29 de maio de 2020. 

Da: Diretoria de Vigilância cm Saúde 

Para: Diretoria Administrativa 

Att: Diêgo Gomes Rocha 

Prezado Senhor, 

Solicitamos de V.S.' encaminhamentos necessários para dispensa de licitação visando 

contratação futura de empresa objetivando a aquisição de testes rápidos para COVID-19 em 

atendimento as demandas da Diretoria de Vigilância em Saúde, junto à Secretaria Municipal 

de Saúde, confotnie especificações e considerações no Termo de Referência em anexo. 

Atenciosamente 

V. Ferraz de OdvEi 
VEora de Vigi!nci3 em Sa 

t.2133 

Ana Maria Viana Ferraz de Oliveira 
Diretora de Vigilância em Saúde 



MUNICÍflO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

w.prnvc.ba.gov.br  

REF. CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A 
SITUAÇÃO PANDEMIOLÓGICA 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/IgM 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. 10  
DA LEI 13S79/2020 E DAS RAZÕES DE AFASTAMENTO DO PROCESSO 
UCITATÓRIO 

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. 

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 Coronavirus, 
portanto, ter-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 LEGAL DA CONTRATAÇÃO 

Nre3rãdeVigilflCia e11 Saúde 
aL 24435 



MUiNICIPlO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 

p .'c.ha.gov.br 

a. A presente contratação fundamenta-se no art. 4° da Lei Federal n° 
13.979/2020 C/C com o artigo 26 da Lei Federal n°8666/93. 

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, ín 

!itte ris: 
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 à 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; 
II -justificativa do preço. 

a. DA CONTEXTIJALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO PANDEMIOLÓGICA 
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 urna 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. 

Insta destacar ainda os regimentos legais vigentes, a saber: PORTARIA N° 
188, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020 que declara Emergência em Saúde Pública de 
importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana oelo novo 
Coronavírus (2019-nCoV); PORTARIA N° 356, DE 11 DE MARÇO DE 2020 que 
Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei n° 13.979, de 
6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19); PORTARIA N°454, DE 20 DE MARÇO DE 2020 que declara, em todo o 
território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19); 
Decreto Municipal N° 20.251 de 06 de Abril de 2020 que Declara calamidade Pública 
para fins de prevenção e enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 e dá 
outras providências bem como o Decreto Legislativo n° 2.191/2020 da Assembleia 
Legislativa da Bahia, publicado no diário oficial da ALBA no dia 14/04/2020, que 
reconhece a ocorrência do Estado de Calamid?de Pública no Município de Vitória da 
Conquista. 

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 

An ?ar3 V. Fenaz de Oliveira 
weTndeVilanct3 emSa 
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MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUiSTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

w.pmvc.ba.c-v.br 	 - 

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 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 
devido ao cenário atual descrito abaixo. 

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

preços realizada pela Coordenação de Apoio Técnico Administrativo. 

S. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS 

ila 	
a 

Saude 
!aL 2443S 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
www.pmvc.ba.gov.br  

6. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

Item Descrição U.F QUANT 

01 Kit 	de 	teste 	de 
Imunocromatografia 
rápida 	que 	objetiva 
realizar 	a 	triagem 	do 
COVID-19 	detectando 
anticorpos 	lgG 	e 	lgM 
para 	COVID-19 
separadamente. 

UND 10.000 

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

encontra-se prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) no 238012019. 

i1Rt.1bhca Orçamentária, Fonte de Recurso: 14.4, Projeto Atividade: 2020, 
Elemento de Despesa: 33.90.30.00, Sub-elemento: 10000, valor de 
444.500,00. 

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. 

	

Hi. 	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: 

.ia 	j, Ferazde OUVS2 
eW nsau 



MUNWIPIO DE VITORIA DA CONQUIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

rww,pmvc.ba,g 

(77) 3422-8217, responsável: Thacio Lopes Santos Matrícula n° 24430-
Coordenador de Suprimentos. 

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

social e cadastro junto ao Município, compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de 
atestados atualizados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 
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 7° 
(sétimo) dia útil após o ateste no verso da nota fiscal, pelos servidores: 
Halanna Rocha Ferraz, matrícula 24527-0 e; Ana Maria Viana Ferraz de 
Oliveira, matrícula 244038. 

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 subitem 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 comprobatórios, 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: 	 . 	, 

eSad 

3at. 244033 
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EM =I x N x VP 
Na qual: 
EM = Encargos moratórias; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso; 

= Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
i/365, onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

11. 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. 

ii. 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. 

b. DO FORNECEDOR 
i. Fornecera objeto contratado, nos prazos estipulados e de acordo com 

as especificações e condições previstas neste Termo de Referência. 
ii. Refazer, às suas expensas, o objeto contratual executado em 

desacorda com o estabelecido neste documento 
1H. 	Comunicar imediatamente a ocorrência de fato alheio à execução do 

objeto contratual que afete o cumprimento das obrigações. 
iv. 	Responsabilizar-se par todas as obrigações e encargos decorrentes 

das relações de trabalho com os profissionais contratados, previstos 
na legislação pátria vigente, sejam de âmbito trabalhista, 
previdenciária, social, securitários, bem coma por taxas, impostos, 
frete, embalagens e outras obrigações que incidam ou venham a 
incidir sobre a execução do objeta ora contratado. 

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

Vitória da Conquista - BA, 29 de mo de 2020. 

Àfla Maria V, Ferraz de Olivei! 

Oft€t&í3 de Vilãncia eu S2. 

Ana Maria Viana Ferraz 	le Oliveira 
Diretora de Vigilância em Saúde 



Gmaií - COTAÇÃO COVID MEDTEST 

fabio araujo <vgsaudeadmgaiI4oiii/ 

2g!O5!2C:cy 

EDTEST 1 Rafael Martulio 
irrntryr Cne lá 

COTAÇÃO COVD MEDTEST 
mensagem 

  

afsel Marinho crafael@rnedtest.com.br> 
	

21 de maio de 2020 15:10 
Para: vigsaudeadmgmaiI.com  

Boa tarde! 

Prezado Fabio, 

Conforme solicitado, segue anexo a proposta para fornecimento dos testes COVIO. Qualquer dúvida, estou a sua 
disposição. 

AU, 

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO. 

proposta 2020 108 vc&pdf 
754K 

MnMa!ia' e?rzdeOIivS 
retor de VioiIncia em Saüd 

at 

htps:ífrnail.googÍe.com Ama iI/uJo?jk=d1 bcScoaÜ2&vew=pt&search=aIJ&permthidfhread.r/o3A15e7324537516a12255&sjmpImsgf%3A1e6Ta24 



Rua André Luis 	 1 
Pitangueiras, Lauro de Freitas - BA 

71 2108 4020 
medtestcontbr 

Rafael Marinho 

-'' M€DTEST DIAGNOSTICA coMt 
Soç&s Integradas em Diagrá 
Departamento Comercial 
RABX: (71) 2108-4023 

- 	raide Q'i P 
: 

elt em 

PtEFErruk MUNICIPAL DEVI rORIA DA CONQUISTA 
VGÂNClA EM SAÚDE— A/C: FAB!O 
Ema: VGSAUDEADMMAILCOM  

et Cotação de Preços Para Aquisição de Testes COVIO 
É)ta: 20/05/2020. 

COTAÇÃO DE PREÇOS —2020 iOR 
Medtest Diagnostica Com. Dis 
fl4PJ n2 08395.821/3001-86 

np. Exp de Mat. Médicos LTDA FONE 712108-4020 

flEM 	 DESCRIÇÃO UF QUANT V. UNIT VJOTAL 
01 	C 	oavrus 	(COVD-19) 	IG/JgM 	(Teste 	Rápido) 	e 	um 

}rnuncensalo oromatografIco rápido para a detecção qualitativa 
TESTE 5000 R$ 8890 R$ 44450000 

dos 	 lgG anticorpos 	e lgM para COVID-49 em sangue total, soro 
oL plasma com auxilio ao diagnostico de infecções primárias e 
secundarias pelo novo Cororavr08 
rk5cd ABI3O"T 

i REG M S 	1001710961 

Jalo Total R$ 444 50000 

CCM3'CÕiS SARA ONEC{MENTO  

Pagamento.: contra empenho 

impostos Inclusos. 

Validade da Proposta: 90 dias. 

Prazo de Entrega: 15 dias 

Total por Extenso -Quatrocento quarent 	mil e quinhe  s reais 



wd: Cotação KITS COVÏ49 
mensagem 

;/çHância em Saúde <vigisaude.vca©gmail.com> 
para: fabio araujo <Vigsaudeadmgmail.com> 

 

29 de maio de 2020 10:19 

Gmail - Fwd: Cotação KITS COVID-19 

fabio araujo <viasaudeadm@iCcc?' 

o para substtuiçao da anterior no TR 

Ano Maria Viena Ferraz de Oliveira 
)fralora de Vigitancia em Saúde 

5ecret•ara Municipal de Saúde de Vitória da Conquista - BA 
Caotcto: (77)3429-7411 

Forwarded message 	 
Da: Gilson Rosa <gson@medicane.combr> 
E ate: qui., 28 de mal. de 2020 às 15:04 
Subject: Cotação KITS COVID-19 
b: <vigisaude.vca©gmail,corn.> 

Ana Maria 

Conforme solicitado segue em anexo nossa proposta para fornecimento de KITS de COVID-19. 

E co a disposição para qualquer dúvida. 

Grato 

13202S-Pref de Vitoria da Conquista-Covidlg.pdf 
195K 

Ia Iiajja V, Feryazde Oliva 
EQr da Vigilância em Saúd 

tdaL 244023 



'.a Nwia V. Ferraz de 0liveir 

Jretora de Vigilânda em Saú 
Ma24ü3 

Recife, 22 de maio de 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

Ref. Cotação ng. 139-2020 

OBJETO: Aquisição de testes rápidos/kits reagentes para detecção qualitativa de anticorpos totais de IgG 

e IgM de Covid-19, por metodologia de imunocromatografia em sangue total, soro ou plasma humano. 

Resultado em 10 minutos para amostras positivas/reagentes ou negativas/não reagentes sem 

diferenciação do anticorpo. 

1NW MARCA 4tD VMCRJJNIT VALORTOTAL 

KIT DE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO 

PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS DE CLASSE IGG E 

IGM EM SANGUE TOTAL SORO OU PLASMA 

HUMANO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 

20 TESTES. RMS N.° 80537410043, FABRICANTE: 

GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO. LTD., NOME 

COMERCIAL ON E STEP COVIO-19 TEST. 

TESTE 
WONDFO 

BIOTECH 

5.000 93,00 490.000,00 

7.000 98,00 686.000,00 

9.000 9800 882.000,00 

Validade da Proposta: 15 dias 

Prazo de pagamento: Imediato 
Prazo de entrega: 	imediato 

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos adicionais que eventualmente sejam necessários. 

Atenciosamente,  

Medica Cornercio\epresentação e Importação Ltda 
Qllsôn Silva Pires 
Gerente Comercial 

Rua Francisco Sïlvefta, - '99, Galpão 990, Afogados, 
Recife- Pernambuco - CEP: 50.770-020. Telefone: (81) 3221-8277 

OMPJ: 06.069.72910001-09 . l.E: 0646655-93 



GrnaiI - COTAÇÃO PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - COVID 19- 

fabio araujo cvigsaudeadm 

PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA COVID 19 

ido Siva <euvado.siIva@pmh.Combr> 
a: vigsaudeadm@gmail.com  

Segue Cotação solicitada e bula do produto. 

20 de maio de 2020 11:21 

55 bula tem em vários idiomas, a leitura em português é a partir da página 52. 

os:/uijPmhtorn.Or/serviCe/home/—/?auth=CO&ioC=ptBR&idr57412&part=2 

2 anews 

BULA ABOTT NOVA.pdf 
7939K 

COT PREFEITURA MUNICIPAL VITORIA CONQUISTA 20 05 2020 CORONA pdf 
16K 

Afia Maria 4XInaz dc Oliveira 
1 
i:Cri de VigiJncia em Saúrfr 

at 

 

244939 

667219... 



1 

rocluto 
ittosH.ospft.aare.s 

INsL. r•V: 07232S 

AO 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 

REF.: COTAÇÃO 

PROPOSTA DE PREÇOS 

fiífFE1fltÀL 

1 TST 5.000 Anti-SARS-CoV-2 (IgG/IgM) Teste Rápido. ABBOTT 100,00 500.000,00 

VALOR TOTAL: 500.000,00 

VALIDADE: 30 DIAS 
ENTREGA: A PARTIR DE JUNHO DE 2020 
PAGAMENTO: C/ APRESENTAÇÃO 

Brasília - DE, 20 de maio de 2020. 

PH - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 
ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER 

SÕCIA - DIRETORA 
RG nc  970.087 

CPF n° 381.301.571-87 

;ia Mari&2(er;'az de OUveha 
etor9 de Vigitânda fli saúde  

1 2440 3 

SIA/SUL TRECHO 17 RUA 06 LOTE 170- BRASÍLIA - DF FONE: (61)3403-1300 FAX: (61)3403-1313 
pmh@pmh,corn.br  



2Y10512020 
	

Gniaii - Fwd: Proposta PI-{ 

fabio araujo <viysaudeadm 

Fwd: Proposta PH 
1 mensagem 

Vigiiância em Saúde <vigisaudevca@gmail.com> 
	

21 de maio de 2020 19:57 
Para: fabio araujo cVigsaudeadm@gmail.com> 

Mais essa! 
Seque para provid&ricias. 

Atenciosamente 
Ann Maria Viena Ferrei de Oliveira 
hirtorG de Vigilância em Saúde 
Secrztaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista BA 
contato (77)3429-7411 

Forwarded message 	 
De: Atendimento <atendimento@phSbacom.br> 
Date: qui., 21 de mai. de 2020 às 15:56 
Subject: Proposta PH 
To: viqisaudtvcagmailcom cvigisaudevcagmaiLcorn> 

Prezados, 

Segue anexo nossa proposta comercial referente ao Kit COVID-19. 

sa 

,r- Lidia Sampaio 

Assistente a Vendas 

e Negreiro 701, Loja 002 Bairro: Santa Teresa 

SavadodBA - CEP: 40265-090 

Telefax: 71-32494523 

atendimerto@ph-bacojti.br  

2/ 
653-20 SMSVCpdf 
lasK 	

rora de Viglânda em Saúde 

2443S 



Salvador, 21 de maio de 2020. 

ref&tura INAunicipai de Vitória da Conquista 
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 

Ret: 	Proposta Ne, 053/20 

Prezada Cliente. 

Apresentamos nossa proposta para o seguinte produto: 

Objeto: Aquisição de testes rápidos/kits reagentes para detecção qualitativa de anticorpos totais de 
gG e igM de Covid-19, por metodologia de imunocromatografia em sangue totai, soro ou plasma 

humano. Resultado em 10 minutos para amostras positivas/reagentes ou negativas/não reagentes 
cern diferenciação do anticorpo. 

Teste rápido pare detecção de anticorpos 
913/19M em sangue total, soro ou plasma 

humano pela metodologia de 
irnunocromatografia em cassetes individuais 

[Teste rápido para detecção de anticorpos 
ipGflgM em sangue total, soro ou plasma 
humano pela metodologia de 
rnunocromatografia em cassetes individuais 
Teste rápido para detecção de anticorpos 
igG/igM em sangue total, soro ou plasma 
humano pela metodologia de 
imunocromatografia em casastes individuais. 

Testes 9.000 IR$ 121,00 R$ 1.089000,00 

 

Testes 5.000 R$ 141,00 R$ 705.000,00 

Testes 7.000 , R$ 132,00 R$ 924.000,00 

Validade da Proposta: 05 dias 
Prazo de entrega: 	 Conforme empenho 
Prazo de pagamento: Conforme empenho 

Alenciosamente 

Sandovai Mota 
Eseciatists de produtos 
71 98117.3401 

erraz de 0vcir 
rØora dc Vigilând? em S3vr 

PH Comércio e importação de Produtos Hospitalares Ltda. 
greiro 701, Lola 002 Bairro Santa Tereza - Salvador/BA CEP: 40.265090 

CNJPJ: 03580.760/0001-03 

Rua Luis 



GmaH - Fwd: PROPOSTA PARA COMPRA EMERGENCIAL 

21 de maio de 2020 19:56 

PROPOSTA PARA COMPRA EMERGENCIAL 

Saúde <vigisaude.vca@gmail.com> 
bio araujo cVigsaudeadrngmaiI.com> 

fabio araujo cvigsaudeadmgmaiLçorn> 

Recebi mais essa cotoçao e s6 to vendo agora. 
inho para providências, 

Atadnsamenft, 
An?Anria Viana Ferraz de Oliveira 
hiretorc de vigilância em Saúde 

k Municipal de Saúda de Vitória da Conquista 
7)3429-7411 

Forwarded message 	 
De: Alexinaldo do E 5 Guimaraes <aguirnaraessgtecnoIcqja.combr> 
Date: qui., 21 de mal. de 2020 às 17:53 
Subject: PROPOSTA PARA COMPRA EMERGENCIAL 
Te: '»gisaude.vca@cjmailcorn cvigisaude.vca@gmaiLcom> 

Prezados (as); 

Segue nossa proposta dos itens especificados. 

Grato, 

Alexinaldo Guimarães 
aguimaraessgteenoIogjacorn.br  

+5571 991031148/71 98601-7694 

 

PROPOSTA PMVCpdf 
203K 

Mar 	erraz de Oiiveír2 
?)ioça e Vigãcia em Súd 

24O 

bcScOag2&view-pt&search=all&permthid=thread-fD/~3A1667342583111563078&simpi=msg-f%3A1667342... 11 



A 

Secretaria municipal de Saúde de Vitória da Conquista 

Prefeitura MitAnicipal de Vitória da Conquista 

REF.: PROPOSTA COMERCIAL 

Prezados: 

Segue proposta dos itens especificados. 

ITEM Quantidade Valor Unit. Valor Total 

Teste rápido para detecção de anticorpos IgGJlgM 
em 	sangue total, soro ou 	plasma humano pela 
metodologia de imunocromatografia em cassetes 

jj9jvIduals. Testes  

000 
R$143100 w$ 715.000,00 

reste rápido para detecção de anticorpos IgG/lgM 
em 	sangue total, 	soro ou 	plasma 	humano pela 
metodologia de 	imunocrornategrafia em cassetes 
individuais. 

7.000 

Testes 
R$ 135,00 P4 945.000,00 

Teste rápido para detecção de anticorpos lgGJlgM 
em sangue total, soro ou 	plasma humano pela 
metodologia de imunocromatografia em cassetes 
individuais. 

estes
individuais. 

9,000 
Testes- 

P4 124,00 P4 1.116.000,00 

Validade da Proposta 10 dias 
Prazo de entrega: De acordo 20 empenho 
horma de pagamento: De acordo ao empenho 
CONTATO 71 986017694 

Sem mais, agradecemos e nos colocamos 
asdarecirneptos, 

a disposição para quaisquer 

alvador, 21 de maio de 2020. 

,485.9001000 7-5 

t tW 

LTDA 

R. A, Q46Loiaatsnto Cond. Emp. 14, 
te-QJadr 01 -Lote 24 

Caji ttinga - CEP 42700.i)0O 
Latcro de Freitas - L)A 

a 

SO Tecnologia Clínico LTDÃ 
Rua Dr. Carmo de Souza Filho, 1695, Cond. CELtOR, galpão 24. Estrado da Trabalhador. 	o 

Louro de Freitas/ BA CEP 42.700-030 
Bahia / Brasil 

Pobx :55 (71) 3024-2825 



fabio araujo <vigsaudeadmjrnjikpom> 

19 de maio de 2020 15:25 

Au~son Peres-RI 
., .. 

Omail - RES: PROPOSTA DE PREÇOS - GOVID-19 

5: PROPOSTA DE PREÇOS - COVD-19 
sagens 

reon Ribeiro - Conexão Marítima <anderson@cmaritima.com.br> 
Para: rarnonacerqueira©hotmail.com, vigsaudeadm@gmaii.com  
Cc: sandro@csbLcom.br  

rde Sr, Favio 

Conforme sohcítação segue proposta revisada alterando a quantidade de kits. 

Anderson 

Prefeitura vitoria da conquista.docx 
109K 

fabio araJjo <vigsaudeadm@gmail.com> 
	

19 de maio de 2020 15:32 
Para: Anderson Ribeiro - Conexão Marítima canderson@cmaritima.com.br> 

Recebido. 

Uvre de vírus. wvsvastcom. 

[Texto das mensagens anteriores ocufto] 

Atenciosamente, 

    

       

-ia MarJ(Ferraz de Olívelr2 
O:rctQfa de v yi:â xja  em SaÚd' 

Mi 244038 

Fãbio Araújo de Oliveira 
Administrativo da Diretoria de Vigilância em Saúde 
Sscretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista-BA 

(77) 3429-7419 

   

          

fabio araujo cvigsaudeadmgmatl.com> 
	

21 de maio de 2020 08:29 
Para: Anderson Ribeiro - Conexão Marítima canderson@cmaritima.combr> 



29/0512020 

Bom da' 
ia, 

- j9ÃZn 
cc' 	s 

ÇeSoIicitoe envie o numero do CNPJ. 

de vírus. w.avasLcom. 

Gmail - RES: PROPOSTA DE PREÇOS - COVID-19 - 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

Anderson Ribeiro - Conexão Marítima <anderson@cmaritima.com.br> 
Para: fabio araujo <vigsaudeadmgmaiI.corn> 21 de maio de 2020 08:4 

CNPJ - 08.473.312/0001-24 

Deu certo a cotação? 

Anderson 

[Féxto das mensagens anteriores oculto] 

fabio araujo <vigsaudeadmgmaiI.com> 
Para; Anderson Ribeiro - Conexão Marítima <anderson©cmaritima.combr> 

Estamos em processo de cotação ainda. 

21 de maio de 2020 09;2 

Livre de vírus. wv.avast.com, 

[Texto das mensagens antedares oculto] 

t\fl& MariJJ&erraz de Oliveira  
:ii&ora de ViginS cm Saúde 

a[24439 

A O-1 
hffps://maiigoogle.com/mail/ufO?ik=dl  bcBcOa92&view=pt&search=aIl&permthid=thread..f%3A1e671443 7736496143&sirnpl=msg-f%3A1667144.,. 212 



tajai(SC), 20 de maio de 2020. 

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

Secretaria de Saúde 

Rua Rotary Club, 69 - Centro. 

Vitória da Conquista - BA. 45.000-907 

Tel: (77) 3429-7408 

A/C: Dra. Ramona Cerqueira 

E-mail: ramonacerqueira@hotmail.com  

Solicita cotação e envio de proposta: 

Produto: 

Testes - Celer One Step COVID-19 Test,  registrado na ANVISA sob o nC 

MS80537410048 

Quantidade:5.000 (cinco mil) unidades 

Disponibilidade: PRONTA ENTREGA 

Pagamento: contra emissão de Nota Fiscal 

Endereço de retirada dos Testes: Rua PADRE EUSTAQUIO 1133 SUBLOJA 11, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30.710-580 

Enviar valor unitário: R$145,00 

Atenciosamente 

Anderson Peres Ribeiro 

«tia Maria V. Ferraz de Oflv,  
tora de V1 901 cia em 



5Tt2O 	 Gmai] - ORÇAMENTO TESTES RÁPIDOS - COVID-19 

Grni:úi 

ORÇAMENTO TESTES RÁPIDOS COVID-19 
1 mensagem 

Marcus Moreira <mvmoreiras@hotmail.com> 
Para: 	 cvigsaudeadmgmaiI.com> 

fabio araujo cvgsaudeadmgmaLcom> 

28 de maio de 2020 13:58 

Prezados, 

Segue orçamento referente aos testes rápidos para o COVID-19. 

Desde já agradeço, 

Marcus Moreira. 

Enviado do Outlook 

3 anexos 

&ia COVID WAMA 
603K 

ANUNCIO-11R COVD-19 WAMA 
L.. 1840K 

Cotação Covid-19 VDC Marcus.pdf 
175K 

ww Mar[a V Ferraz ao 
:qor de Vigância em Sa 

Mal. 244C38 

1995576&sirnpl=nisg-f%3A1667954... 1/ 
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VrTÓRR DA CONQUSTA 

aMw 
PRFFETU 

N. 101,11  

EDIEMAS 

CAMUHAMTO 

Detalhamento do Protocolo rc rico 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

COMPRA DE TESTES RÁPIDOS PARA CO\/ID- 19 	
Prezado Senhor, 	Solicitamos de V.S. 

SMS 	 encaminhamentos necessários para dispensa de li  
Fábio Araújo de Oliveira 	 licitação visando E...] 

RCIO 

os/Diversos 

FORMAÇÕS DE ORGEM n0 PROTOCOLO 

ica (Set©r SMS - Coordenação de Endemias 

&rotocct- N) 24710/2020 

2,2a v hora 28/05/2020 13:02:51 

S envio
r.0 

 04  
COMPRA DE TESTES RÁP!DOS PARA COVID 19 

 

 

Fábio Araújo de Oliveira 
Responsável pelo envio 

SMS Coordenação de Endemias 
Responsável do Setor 

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

Protcc 	N: 	 ata/mor de origem.  
24710/2020 
	

28/05/2020 13:02:51 

Origem: 	 Lava[ (Destin&: 
ioordenação de Endemias 	 SMS - Diretoria Administrai 

Resp. (Recebimento) 
	

SMS - DIRETORIA ADMINISTRATVA 

VlTÓRlA DA CONQUISTA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SMS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor) SMS - Diretoria Administrativa 

Protocolo (N) 24710/2020 

Data e hora 02/06/2020 15:38:39 

Texto de envio 	 - COMPRA DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID- 19 

1•  

FeIli 	 Lisboa 	 SMS - Diretoria Administrativa 
envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Termos/Diversos 
COMPRA DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID- 19 
SMS 
Fellipe De Andrade Souza Lisboa 

Prezados, Solicitamos os encaminhamentos devidos 
para deliberação de parecer opinativo junto à 
Procuradoria da Saúde. 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 N: 
	

Data/Hora de origem: 
2471012020 
	

02/06/2020 15:38:39 

Local (Origem): 
	

Local (Destino): 
SMS - Diretoria Administrativa 

	
SMS - Gabinete do Secretário 

Resp. (Recebimento) 
	

SMS - GABINETE DO SECRETÁRIO 

VITÓRIA DA CONQUISTA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SMS - GABINETE DO SECRETÁRIO 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor) SMS - Gabinete do Secretário 

Protocolo (N) 24710/2020 

Data e hora 02/06/2020 16:06:05 

Texto de envio COMPRA DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID- 19 

4 	 e 
LI 	 Ramnna 	er&r 

Monica Moreira Amorim 	 SMS - 
Responsável pelo envio 	 Resofiàvel 

Sutsecfeta ade '.-ude 
qatf' p 	4õ 	ecretário 

'o Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Termos/Diversos 
COMPRA DE TESTES RÁPIDOS PARA 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 [ ... ] 

             

   

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: 

24710/2020 

  

Data/Hora de origem: 
02/06/2020 16:06:05 

   

 

Local (Origem): 
SMS - Gabinete do Secretário 

  

Local (Destino): 
SMS - Procuradoria 

    

         

 

Resp. (Recebimento) 

     

SMS - PROCURADORIA 

   

 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	04' 	/  '06 /  £kJj2O  

   

             

as 



PREFEITURA MUNICIPAL DE \flTÕRIA DA CQNQUiST 
SMS PROCURADORIA 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor) SMS 	Procuradoria 

Protoc&o (N) 247102020 

Data e hora 09/0612020 16:31:23 
H 

Texto de envio COMPRA DL-. TESTES RAPIDOS PARA COVID- 19 

2J -- 

SMS - Procuradoria 
Responsavel cio Setor 

Allan Silva Aguiar 
Responsável pelo envio 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

- 	 Descrição Detalhamento do Protocolo 

lermos/Diversos 
COMPRA DE TESTES RÁPIDOS PARA ÇrJ\iií) ]j 

SMS 
Aliar Silva Aguiar 

De 	ordem 	cio 	ercurJdu 	[-cl T O 100 	Rir '' co 	l\LLO 

encaminHando 	o 	parecer 	jLirioIcu 
PGM/BMS do referido processo 24710/2020- SMS, 

Et E Ci 130 

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conformo registros rio Sisrema de 

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

Protocolo N: 

24710/2020 

.aocal (Origem): 

SMS - Procuradoria 

Resp. (Recebimento) 

Data/Hora de origem: 

09/06/2020 16:37:23 

Local (Destino): 

SMS Gabinete cio Secretãrio 

SMS - GABINETE DO SECRETÁRIO 

VITÓRIA DA CONQUISTA 



PREFETURA MUNICIPAL DE VTÕRA DA CONQUISTA 

Procuradoria Gerai do Município 
-. Procuradoria da Saúde - 

www.pmvc.ba.gov.br  

    

PARECER I5I/2020 P0 MS 

EMENTA: PARECER JURÍDICO. ADMINISTRATIVO. 

FORNECIMENTO DE INSUMOS DIVERSOS. 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA DOENÇA DO 

CORONAVÍRUS (COV1D-19). CONTRATAÇÃO DIRETA. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO. LEI FEDERAL N° 

13.979/2020. MEDIDA PROVISÓRIA N° 926/2020. 

O preseni• F'cc:o Adjriniitativo n° 24710/2020 é 

encaminhado a esta Prcrur.:d:~ia..Jundica para fins de emissão de 

pronunciamento, 	 suiicico 1oriunda da Diretoria 

Administrativa, que 	à, 06 	dCkROU. riboração de Parecer 

Juridico que aba: 	C2 c.nr 1°Có.S t aireLn2s para dispensa de 

licitação para aquisicàu i- ses. rp 	UøRD 1.9 para atendimento 

idas da Secrei.ari Wufliciph•. de SE.údL, conforme previsão da 

Lei Federal n° 13.979/2020 	
AW ;cc:tto 40512/2020, em especial o 

disposto em seu art. 6°, 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 rtestes, 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 - VitóS da Conquista - Bahia 
pgmpmvc.ba.govbr, 
www.pmve.ba.gov.br  - 



PREFEITURA MUMCPAL DE VITÓRIA DA CONQUSTA 

Procuradoria Gerei do Município 
- Procuradoria da Saúde - 

wwwpmvcba.gov.br  

 

       

vantajosa de Pessoa Jurídica, com valor de 30% menor do que o 

unitário atual. 

Da mesma forma, fora emitido por essa Procuradoria o 

Parecer n° 107/2020 PGM/SMS, nos autos do Processo de n° 

19.546/2020, datado de 16/04/2019, remetido pela Diretoria 

administrativa dessa Secretaria Municipal de Saúde, com mesmo objeto 

que se aprecia no presente Processo encaminhado pela Diretoria de 

Vigilância em Saúde. 

insta esdii 

informação quanto a cor! 

Processo de n° 19.546/ 

efetivar nova contratação-

considera-do o períodó 

Municipalidade.  

autos qualquer 

htratação vislumbrada no 

não impediria de se 

~Ide mais testes rápidos, 

.iIdade enfrentado pela 

Foram ,t •go- 	autos Tejmo de Referência 

Bimpliücado, nos ter L 	:wnc 'E'. dc artigo '4', da Lei Federal n° Nn 

13.973, de 6 de Fevereiro 	Lft. 	0 a 08; Cotação de Preços e 

propostas 
	

09 a 22. 

que convém relatar. 

Pç. Joaquim Correa, 35 - Cerftro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vit&ia da Conqusta- 8sha 	
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Ocorre que, 

tempo hábil, com uma p 

ora contratada, apresent 

produto, com o mesmo pro de ent 

Pública se deparou, em 

sa do que a da empresa 

menor da unidade do 

11 Send 

Municipal cc Saúde 

da dispensa de licitaçãd 

8.666/93,e artigo 16 do 1)1 

2020, o Secretário 

rnnou a revogação 

no artigo 49, §4° da Lei 

11.553/2004. 

PREFETURA MUUCFAL DE VTÓRA DA CONQUISTA 

 

Procuradoria Gerai do Muncípo 
Procuradoria da Saúde - 
www.pmvc.bagov.br  

 

     

ANALKSE JURIIMCÂ 

PRELIMINARMENTE 

Da Revogação da )h ea de Licitação 

Conforme consta no processo em análise, foi realizada 

urna dispensa de licitação DL 078/2020 - SMS, cuja finalidade era de 

aquisição de testes rápidos para o diagnóstico do CQVID-19, para 

atender a demanda apresenap 	4ççtria Municipal de Saúde. 

Como já mencionado alhures, essa Procuradoria emitiu o 

Parecer n° 107/2020 PGM/SMS, nos autos do Processo de n° 

19.546/2020, datado  de 16/04/2019, remetido pela Diretoria 

administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, não constando nos 

autos qualquer informação quanto à concretização da contratação 

vislumbrada em tal Processo. 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgmttjpmvcba.gov.br  
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Entre as prerrogativas cia Administração Pública, há a 

possibilidade d.e revogar atos que não sejam mais convenientes 

oportunos para o atendimento do interesse público, bem como de 

invalidá-los (anulá-los) em caso de ilegalidade. Nesse sentido, a Súmula 

n° 473 do Supremo Tribunal Federal tem o seguinte enunciado: 

A administração pode aniil2r seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tomam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 

direitos adq'uridos,; xessa  Ala,ew todos os casos, a apreciação 5udicial. 

Frise-se q também estão 

legalmente previstos no aif 	46j/93 

"Art. 49. A 

proce 

público 

pertine 

ilegalid 

escrito e devi 

§ lu A anulação 

para a aprovação do 

;ão por razões de interesse 

Vevidamente comprovado, 

ta, devendo anuló-ia por 

êrceiros, mediante parecer 

riicitatório por motivo de ileglidade 

não gera obrigação de indeniar, ressalvado o disposto rio parágrafo 

único do art. 59 desta Lei. 

§ 2o A nulidade do procedimento licitatório indu2 à do contrato, 

ressalvado o disposto no parágrafo it'ico do art. 59 desta Lei. 

3o No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

4o O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do 

procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação." 
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Note-se que a exigência de fato superveniente é muito 

relevante, tendo em vista que, se a licitação era originariamente 

inconvenient•e e inoportuna, há verdadeiro vicio de legalidade, que 

determina a invalidação do certame. Convém transcrever as lições de 

1-lely Lopes Meirelies: 

Releva notar, ainda, que o juío de conveniência para a revogação deve 

basear-se em fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente pata justificar aquele ato (art. 49, caput) A discricionariedade 

admir1isativa sofreu séri ie trÂ5o  legal, pois a revogação há de 

fundamenta?-, nee • 	 to novos, não mais se adrni6ndo 

a mudança do 	"ep r mi d expendido anteriormente, para a 

abertura do p 	- 	 'EIRELLES, 1996, p. 282) 

Além dis 

adequadamente seu, 
- 	 r 

daquele fato superve  

g Administração motive 

tamente a presença 

btos que autorizam a 

revogação estão present 	 ttfiito, e cumprir com os 

requisitos impostos pela iegisiÜS*'nte, não há óbice para que a 

dispensa de licitação seja revogada pela Administração Pública, 

Covid- 19 (AStoV 

Segundo informações da Organização Mundial da Saúde, 

agência especializada em saúde, fundada em 7 de abril de 1948 e 

subordinada à Organização das Nações Unidas: 

PC. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da conquista - Bahia 
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"Os coronaufrus (CoV) são uma 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 anteriormente em humanos. Os coronavírus são 

zoonóticos, o que significa que são transmitidos entre animais e pessoas. 

Investigações detalhadas descobriram que o SARS-CoV foi transmitido 

de gatos civetas para humanos e MERS-CoV de camelos dromedários 

para humanos. Vários 

animais que 

infecção ind 

dificuldades 

pneumonia, 

mesmo morte 

infecção mcluçm1i 

ao tossií 

contato 

doenca 

cpQonavírus conhecidos estão circulando em 

s'rnanos. Os sinais comuns de 

os, febre, tosse, falta de ar e 

js graves, a infecção pode causar 

grave, insuficiência renal e até 

ão para evitar a propagação da 

as mios, cobertura da boca e do nariz 

ne sinuosa e ovos. Evite 

pareça com sintomas de 

Noticias veic tYØ,'*%S!hsa até o momento em que 

se elabora o presente parecer registram a ocorréncia de 34.072 (trinta e 

quatro mil e setenta e duas mortes) mortes confirmadas no país devido 

ao coronavirus, sendo 618.554 (seiscentos e dezoito mil quinhentos e 

cinquenta e quatro) casos confirmados. 

Segundo relatório da Secretaria de Saúde do Estado da 

Bahia, até o momento de elaboração do presente parecer, o Estado 

contava com 22.451 (vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta e um) 

casos confirmados de Covid-19, e 752 (setecentos e sessenta e duas) 

Pç. Joaquim Correia, 55 nCentro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgmpmvc.bagüvbr 
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registros de óbitos pelo coronavínas. 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 pais já se encontram no estágio de 

Lransrnissão comunitária". 

Já no município de Vitória da Conquista, até o presente 

momento, conta com 5 (cinco) casos de óbitos pelo novo coronavírus, 

sendo 217 (duzentos e dezessete) casos confirmados, 

DO MÊII 

Da Lei 13. 

Em resposta à ave situacão epiderniológica, foi editada, 

em 06.02,2020, a __ - r 	.,3.79 ue WMõe sobre as medidas 

para enfrentamentoo íi rgenci de saude p .blica de importância 

internacional decor , 	o 	 s re 	ávei pelo surto de 

2019". 

No que diz 	 do presente parecer, o ai l.  

4° da Lei n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, estabeleceu hipótese 

excepcional e temporária de dispensa de licitação para aquisição de 

bens, serviços e insurnos destinados ao enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavirus. 

Trata-se, com efeito, de criação de nova hipótese de 

dispensa de licitação, que se somam às demais previsões estabelecidas 

no art. 24 da Lei 8.666/93. 

Fç. Joaquim correia, 55- centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907- Vitoria da conquista - Bahia 
pgm©pmvc.ba.gov. br 
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2'A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui 

a competência suplementar dos Estados." 
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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 

coronavirus", 

Os dispositivos em questão (arts. 

redação da Lei n° 13,979/2020), 

federativas, União, Estado,tPj 

oriundos de ici federal, 

privativa da União previs 

Constituição Federal de 

40  a 4°- 1 da atual 

aplicam-se a todas as esferas 

Municípios, eis que 

competência legislativa 

c/c art. 24, § 2° da 

22. Comet 
r 

X)VII 

modalidades, 

r audacionais da Umaóff tados, 

nio legislar sobre: 

6ntratação, em todas as 

r públicas diretas, autárquicas e 

Distrito Federal e Municípios, 

obedecido o disposto no arr. 37, XXI, e para as empresas públicas e 

sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; 
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No que diz respeito à validade de edição de medida 

Provisória para regular a matéria, entendo-a presente, na medida em 

que, dada a grave emergëncia pública de saúde, se mostram evidentes a 

relevância e a urgência estabelecidos no art. 62 da Constituição 

Federal. 

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 do7° do referido abgn 4i 1i* yez por igual período, devendo o 

Congresso Nacional diS 	•Çtr dttat& legislativo, as relações 

jurídicas delas decorrentes! 

Dessa for 

dependerá do resultadd. 

926/2020, podendo 

vier a ser eventu 

possibiiidde de fb4 

legislação esparsa, apa  

a do presente parecer 

Medida Provisória n° 

eração no texto que 

esso Nacional. A 

sa de licitação por 
11 
6/93, é reconhecida 

pela doutrina nacional,C 	 a esse fato JACOBY em 

sua célebre obra: 

"H4 possibilidade de adventícias legislações esparsas inovarem o tema, 

reconhecendo outros casos de dispensa de licitação, corno ocorreu com a 

Lei n° 8.880/94. que instituiu o Piano Real, autorizando a contratação de 

institutos de pesquisas sem licitação." 

No mesmo sentido aponta PARZIALE: 

   

Pç. Joaqurn Correia, 55:- Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Saha 
pgmpmvc.bagov.br  
www.pmvebagov.hr  



REFETLJPA MUNICIPAL DE V!TÓR!A DA CONQUST 

Procuradoria Geral do Município 
Procuradoria da Saúde 
www.pmvc.ba.uov.br  

'<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 biopsicossociri, a aprendizagem, o rendimento escolnr 

e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de 

ações de educação alimentar e nutricional, e da oferta de refeições que 

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 art. 14 da mencionada lei deter,,nos. que no 

mínimo 300/o dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de 

Desenvoivii n o 	a 	 no âmbito do PNAE, deverão 

ser utilizados i o cl 	eflros alimentícios diretamente da 
â0 E 110 MI agricultura fan 	al 	xu 	or fatni1ir rural ou de suas 

orgnn7ações, 	tsz 	 entoa da refonra agrária, as 

comunidades ú 	 • ombolas, podendo-se dispensar 

a instauração dcii t.,So confo 	preçoni7a o § 1°. Assim, cria-se urna 

hipótese 4 La de 4ispe sa 	taça 	adendo apenas ser utilizada 

no âm 	aqmsia 	alnnent cã 	lar, cuja aplicabilidade é 
50 

dissoci 	bip 	' 	as çv vt. 24 do estatuto federal 

licitatório 

Fixada a validade da hipótese legal de dispensa de 

licitação introduzida em nosso ordenamento pela Lei n° 13.979/2020, 

hã que se observar que o art. 37, XXI da Constituição Federal 

estabelece: 
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

Pç. Joaquim Correa, 55 centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vftóriada Conq 
pgmprnvcbagov.br  
wwwornve.ba.gov.br  
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XXI -- ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

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) 

Corno se 

essencial, de índole const 

Administração. Com  efeih 

realização dos princípios 

elencados no art. 37, cap-e  

via licitação é requisito 

ização de contratos com a 

necessária para a efetiva 

a Administração pública, 

No ent 

ocorrência de ca 

legislação, em que 

requisito à celebração d 

encontram-se nos arts.  

stituciona1 admite a 

e previstos pela 

via licitação como 

nistração. Tais exceções 

24 	St5i 8.666/93, respectivamente, 

dispensa ,einexigibiiidade de licitação. 

DI PJSIRO esclarece a distinção entre os dois institutos: 

a dispensa é pertInente aos casos em que é possível realizar licitação 

pública, uma vez que a competição é viável, porém realizá-la imporia 

sacrifício ou gravam.e desmedido ao interesse público. Portanto, visando 

a evitar o sacrifício ou o gravame, o legislador autoriza o agente 

Pç. Joaquim correia, -515 centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907- Vitória da conquista - Bahia 
pgrn@prnve.ba.gov.br  
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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 isonomia. A inexigibilidade depende de hipótese fática, de 

ter ocorrido efetivamente situação que inviabiliza a competição. Quer-se 

dizer que pouco importam as prescrições legislativas, pois, diante de 

inviabilidade de competição, está-se, queira-se ou não, diante de 

inexigibilidade. já a dispensa depende de hipótese fática e da respectiva 

autorização legislativa. Melhor explicando: ao agente administrativo só é 

licito dispensar a licitação diante de expressa autori7ação legal; ao 

legislador, por sua vez, go é licito autorizar a dispensa de licitação pública 

diante de bipójeskStxc 	sa car o interesse público ou de 

impor-lhe gravàjn 	me ti 	de que, aos olhos da Constituição 

Federal, morurer 	p 	irue 	inciso XX1 do seu artigo 37, a 

obrigatorieda 	nãÃac 	na 	regra, e a contratação direta, a 

exceção. Daí u 	-, 	 licito autorizar a dispensa de 

licitação publiça 	eo4o com 	que bem ou mal lhe aprouver, mas 

ornente 	de tuacoes - 	e in a-se, efetivamente o certame 

imporia "øames ao inf 	publico. Dnk- 	contrário, se o legislador 

tivesse l%ç a pa c4*.12 	s es e 	tensa diante de quaisquer 

situações a 	e 	 acabaria por inverter a regra 

constitucional 	' e& rt 	propugna a obrigatoriedade de 

licitação pública. O fato é que a analise das hipóteses de dispensa de 

licitação deve necessariamente ser empreendida em vista das 

hipóteses prescritas em lei e, ademais, nos estritos tetmoa delas. 

Em sendo oposto ao da inexigibilidade, em que a lei é meto 

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) 

Pç. Joaqurn Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conq 
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inclusive -de enger 

emergência 

ps destinados ao enfrentamento da 

da internacional decorrente do 

ere o caput deste artigo é 

ar a emergência de saúde 

te do coronavírus. 

§ 1° A dispe 

tempo 

p6hlica 

coronavírus de ¥w PgWT~Eação dada pela Medida Provisória 

n°  926, de 20 
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A hipótese de dispensa de licitação de que cuida o 

presente parecer remete especificamente à emergência de saúde 

acarretada pela pandemia da doença do coronavirus (COVID19). 

No que interessa ao tema objeto deste parecer, estabelece 

a Lei federal n. 13,979/2020, com a redação dada pela Medida 

P visória n° 926/2020: 

CCt. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, 

§ 2° To 	s c 	a 	' OW Madas com fulcro nesta Lei 

serão imediat 	- aontb 	d a 	sítio oficial específico na rede 

munc-liI de computdoe 	te e , contendo, no que couber, além das 

informações previstas no 3° do art. 8° da Lei n° 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na 

Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo 

processo de contratação ou aquisição. 

§ 3° Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de 

bens, serviços e insumos de empresas que estejam com iiiidoneidade 

declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o 

Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única 

Pç. Joaquftn Correia, 55 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória 
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fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. (Incluído pela Medida 

Provisória n° 926, de 2020) 

Art. 4°A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere 

o caput do sit 4° não se restringe a equipamentos novos, desde que o 

fornecedor se responsabilie pelas plenas condições de uso e 

E uncionamento do bem adquirido. (incluído pela Medida Provisória n° 

926, de 2020) 

Ari. 4°-B Nas dispensas daJicitaço  decorrentes do disposto nesta Lei, 

nresumem-seatãaik 1asç 	de (lnclrndo pela Medida 

Provisória n° 9% 

1 - oconêncilt4~ncia; (Incluído pela Medida 

Provisória n° 

II - neidSide dWCronfo jT1e$kØ1IY situação de emergência; 

0) 

pessoas, obras, prestação de 
-: 

serv-lcos, equipa iS 4,5Jv1s4 bens, públicos ou particulares, e 

(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da 

situação de emergência. (Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 

2020)  

Art. 4°-C Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao 

enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será exigida a 

Pç. Joaquim Correia, 55 Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
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Medida Provisória n° 926, de projeto bási 

2020) 

ou o projeto básico sirnpflHcado 

pela Medida Provisória n° 926, 

§ 1° O termo 

a que se refe 

de 2020) 

ida Provisória a° 926, de 
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elaboração de estudos Preliminares quando se tratar de bens e serviços 

comuns. (Incluído pela Medida Provisória a° 926, de 2020) 

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 enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será 

admitida a apresentação4ç termo de referência simplificado ou de 

II - ftrndament&$%lt4WL&»Ebntratação; (Incluído pela Medida 

Provisória n° 926, de 2020) 

III - descrição resumida da solução apresentada; (Incluído pela Medida 

Provisória n° 926, de 2020) 

IV - requisitos da contratação; (Incluído pela Medida Provisória n° 926, 

de 2020) 
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V - critérios de medição e pagamento; (Incluído pela Medida Provisória 

n° 926, de 2320) 

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos 

seguintes paràmetros: (Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

a) Portal de Compras do Governo Federal; (Incluído pela Medida 

Provisória n° 924, de 2020) 

b) pesquisa publicada em 

Provisória n°  926, de 202(f 

C) sítios ele" 

Medida Provjs 

d) contrataçõ 

Medida Provig 

VII - adecp 

de 2020) 

especlalizada; (Incluído pela Medida 

ínio amplo; (Incluído pela 

s públicos; ou (incluído pela 

kedores; e (Incluído pela 

ela Medida Provisória n° 926 

§ 2° Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, 

será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput. 

(Incluído pela Medida Provisória a° 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, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE Vi rÔRA DA CONQUISTA 

§IO Q 

será arredo 

Medida Provisóf 

t for número ímpar, este 

antecedente. (incluído pela 

a - Bahia 

hipótese em que deverá haver justificativa nos autos. (Incluído pela 

Medida Provisória n° 926, de 2020) 

Art. 4°-F 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 10 indo XXXIJ>Ldg caput do art. 7° da Constituição. (Incluído 

pela Medida »v 

Art. 4°-G N 	 pregão, eletrônico ou 

presencial, cu1521f111,jjj4$d&t de bens, serviços e msumos 

necessrios ad 	i1 	Mência de que trata esta Lei, os 

prazos dos proçed4~ he nos serão reduzidos pela metade 

Ç1ne1uídiMedi&Prosóri2&26já9;*2O20) 

§ 2° Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito 

devolutivo. (Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

§ 30 Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o 

are 39 da Lei a° 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações de que 

trata o caput. (Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 
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Art. 4°4-I 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 n° 926, de 2020) 

Art. 4°-1 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 supressõa, objeto contratado, em até cinquenta por 
4fl 

cento do va5& i 	0qaifSP4oqntrato. (Incluído pela Medida 

Provisória n° 9 

Arr, 8° Esta IE r:tj 	1€j1Ïurar o estado de emergência de 

saude mtemackbnai cyrWr 	tg4$avirus responsável pelo surto de 

2019, exceto quaii 	s condtos de que trata o art. 4°-H, que 
"1 

obedecé4t 	praae vigê 	2 	4áècidos.(Redação dada pela 

Medida 

Extrai-se 	 algumas conclusões 

importantes: 

a) A dispensa de licitação fundamentada na Lei n° 

13979/2020 destina-se exciusivamente à aquisição de bens, serviços, 

inclusive de engenharia, e insumos que tenham por finalidade o 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

coronavírus. Dessa forma, mostra-se manifestamente inviável a 

aquisição, por meio de dispensa de licitação fundamentada na 

mencionada lei, de bens, serviços e insurnos com finalidade diversa 

àquela preconizada pela Lei, sendo descabida qualquer interpretação 

extensiva da permissão legal em comento. 
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b A eficácia do dispositivo é temporária, e se limita ao 

período enquanto perdurar a emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavínis, Assim, urna vez 

cessada a emergência de saúde, dado a ser aferido concretamente 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 pactua4os )a4áde  da Lei, que perdurarão até 

o término de seu prazo dc vk'- • 	hi?.rcse de eventual rescisão, 

nos termos do art, 80  da Y7/2,fl2 1  com a redação dada pela 

1V1  n° 92&/ 2020. 

c As aqusiçõ 

deverão ser imediat 

rede mundial de co 

além das informa 

12.527/2011, o no 
1-1 

Receita Federal do Brasi 

processo de contratação ou aquisição. Alerte-se que a presente 

exigência, específica para o dispositivo em comento, não dispensa a 

publicação dos atos administrativos realizados nos respectivos 

processos de aquisição, por força de outros atos normativos que assim o 

estabeleça. 

dj 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 

om base no dispositivo 

oficial especifico na 

do, no que couber, 

art. 8° da Lei n° 

o de sua inscrição na 

o valor e o respectivo 



de pessoas, obras, 

bs bens, públicos ou 

L3) e 

prestação de sei-viços 

particulares; e 

emergência; 
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ir1idoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou 

contratar com o Poder Público suspenso. 

e) Admite-se a aquisição de bens e contratação de 

serviços, que envoivaut equipamentos usados, desde que o fornecedor 

se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do 

bem adquirido. 

J Presumem-se atendidas, nas dispensas de licitação 

objeto da Lei n° 13979/2QaQ  jibdo, assim, necessidade de 

comprovação: 

É 1) ocorrêjSd€çjífrergência; 

f.2) necess1dadle jbror&41L atendimento da situação de 

f.4) limitação da contratação à parcela necessária ao 

atendimento da situação de emergência. 

g) Para a contratação dos bens e serviços em comento, 

será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de 

projeto básico simplificado com os elementos constantes do art. 4°-E, § 

1° da Lei ri' 13.979/2020. 
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kfl 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. 

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. 

jfl Havendo rq 

serviço, pode a auto-.-ida 

justificativa, dispensar a 

regularidade fiscal e tra 

mais requisitos de hahilitk 

de prova de regularidade 

do disposto no incis  

ecedores ou prestadores de 

lionalmente e mediante 

documentação relativa à 

cumprimento de um ou 

igência de apresentação 

Social e o cumprimento 

Constituição. 

k A 	.rão c. 	Lra1as regidos pela Lei n° 

13S79/2020 hnjL-sr 	mc::, 	 o período de vigência 

prorrogado por períodos cL.oescic-, c'vz.ro perdurar a necessidade 

de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde 

pública. 

Para os contratos regidos pela referida Lei, pode a 

administração 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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6) Em caso de impossibilidade de utilização do Sistema de Registro de 

Preços e justificando-se a contratação direta, inclusive com 
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Da Recomendação Administrativa 0112020 Do 

Mhuistério Público Do Estado Da Bahia 	a Promotoria de Justiça 

de Vitória da Conquista 

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 COVTD-19, deve o gestor público sempre observar 

os princípios que lhe são impostos pelo art. 37 da Constituição Federal, 

bem como aqueles previstos 41 

Nesse dia 

administrativo IDEA no 

Público cio Estado da Baíl 

Conquista, com objetivo 

enfrentamento ao 

Recomer4ação 002 

Foram Ø 

1/2020 proveniente da 8 

nstaurado procedimento 

por parte do Ministério 

de Justiça de Vitória da 

coordenadas e integradas de 

e orientações da 

,cria Geral. 

na Recomendação 

1) Na foiuiali7ação de contratos administrativos relacionados às ações 

Preventivas e curativas relacionadas à transmissão e consequências 

do coronavirus (SARS-cov-02) e do COVID- 19, utilizem o Sistema 

de Registro de Preços, quando cabível, inclusive com adesão a Atas 

de outros entes. 



4) Adotem 

execução crah 

gestores  

kcessárias à garantia da correta 

a designação individualizada de 
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fundamento no art. 24, IV, da Lei ri0  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. 

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 para a prevenção ou 

erradicação do viras, avalie a possibilidade de excepcional utili7ação 

sobretudo nas contratações mais urgentes da área de saúde do 

instituo da r ci 	a acu 	tdü 12 de bens e serviços, desde que 

modvadamefrt, 	- 	 denização posterior, observados 

os valores nctna4snent& - ados pelo mercado. 

5) PronSM a ampla j!jjidade dos/ flhimentos de dispensa e da 

cxc 	os ç 	a pntrgt 	adamente pela imediata 

disponi 	e 	- 	ti - 	cico na rede mundial de 

computado2e4 it 	, 	d 	ue couber, além das informações 

previstas no § 30 do it 	ri  n°  12.527, de 18 de novembro de 2011, o 

nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do 

Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação 

ou aquisição, nos exatos termos prescritos pelo art. 4°, § 2°, da Lei 13.979, 

de 06 de fevereiro de 2020. 

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, 
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moralidade, publicidade, eficiência, isonomia, seleção da proposta mais 

vantajosa para a Administração, promoção do desenvolvimento nacional 

sustentâvel, bem como demais preceitos que lhe sejam correlatos. 

Dessa forma, a flexibilização trazida pela Lei 13.979/20, 

não se trata de autorização iii 	estrita para aquisição desmesurada e 

irracional de bens e serviços, somente em razão de se estar em face de 

excepcional situação de emergência pandêmica. 

Nesse sentido, je 	s palavras de OLIVEIRA, em 

recente artigo sobre s 	 oronavírus no Direito 

Administrativo: 

"Em casos 	eenciais revda- e 2ossivel, em tese, a adoção de 

medidas exctpcion s, de f4lb p oporcional e justificada, que 

restrin 	b Ha, 1 indïndu para r 	a saúde pública. Como 

dizia 	, co 	 íiak dIa lnedicina, 'para os males 

extremqs 	eficaz 	.1 édios 	'. isso não significa di7er, 
ffl 

naturaimen 	 em 	o gertes públicos competentes 

que deve ao 	- 	t ritld 	com os limites fixados no 

ordenamento juridico &b pena de responsabilidade. O Direito 

1' dninistrativo possui ferramentas para o enfrentamento da crise na 

saúde pública, mas, evidentemente, o Direito não é suficiente para 

resolução de todos os problemas, revelando-se fundamental, no ponto, a 

conscienlzação da população e os avanços da ciência na busca de 

tratamentos adequados no tratamento das pessoas contaminadas pelo 

cotonavírus. A inércia estatal é indesejada no momento de crise, assim 

como revela-se vedada a adoção de medidas arbitrárias que extrapolam a 

proporcionalidade na restrição de direitos individuais. O desafio, como 
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de praxe, é encontrar o ponto médio na ponderação entre as liberdades 

individuais e a necessidade de proteção da saúde pública." 

Portanto, de uma face, a grave e urgente calamidade 

pública que assola o país e o mundo, decidiu-se através de Lei 

especifica, em observância ao princípio da eficiáncia insculpido no art. 

37, caput'da CF/88, que não seria rnzoãvel exigir que o gestor público 

declinasse, em cada uni dos processos de aquisição, os fatos e 

circunstâncias que são de conhecimento público e notário. 

E de outi 

gestor público de aprese 

justificativas da emergên 

sua responsabilização caso 
011 

seja, de que as circ&ns 

contratação po 

veracidade 

Des 

passo que mitiga algúr 

8.666/93, impõe ao gesto 

circunstâncias fáticas que orienfã 

sob tal fundamento.  

embora desobrigue o 

e de forma prévia, as 

da contratação, implica a 

em sentido contrário, ou 

que fundamentaram a 

ecifica carecem de 

pelo legislador, ao 

dsistemática da Lei n-

'cautela e de apuração das 

para eventual contratação direta 

Do Controle Processual 

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 n° 926/2020, ao alterar a 
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Lei n° 13.979/2020, afastou, tal como mencionamos acima, algumas 

regras previstas na Lei n° 8.666/93. 

Necessário, assim, que os autos sejam instruídos com: 

a) Projeto básico simplificado (ou termo de referência 

simphflcado), contendo os elementos indicados no art. 4°-E, §10  da Lei 

n° 13.979/2020 aprovado pela autoridade competente (art. 7°, §2°, 1, 

Lei 8.666/93), contendo orçamento detalhado (art. 70,  §2°, II, Lei 

8.666/93); 

b Cornprd 

para fazer, frente à futur 

13,979/2020 c/c art. 70  

recursos orçamentários 

40-E, §10, VII da Lei n° 

tflde fornecedores ou 

art. 4°-F da Lei n° 

d Documt41Gt j&ft.Xà regularidade fiscal e 

trabalhista, dispensada mediante justificativa da autoridade competente 

em caso d.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 entanto, sobre a 

prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do 

disposto no inciso XXXIII do caput do art, 7° da Constituição; 

11 
t) Documentação relativa à capacidade técnica, 

dispensada mediante justificativa da autoridade competente em caso de 
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c Habilit 

da autoridade com 

prestadoes de se 

13.979/2020); 

en4da mediante justificativa 
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§ 21 e 4° do art, 17 e no inciso III e 

dade referidas no art. 25, 

o previsto no final do 

comunicados, dentro de 

ratificação e publicação na 

) dias, como condição para a 

Arr. 26. As 

seguint% 

necessad 

parágra 

3 (três) 

imprensa 

eficácia dos atos. 

Estabelece 

restrição de fornecedores ou prestadores de serviço (art. 30, Lei 

8666/93 c/c art. 4°-F da Lei no 13.979/2020); 

Documentação 	relativa 	A 	qualificação 

econômicofinanceira, dispensada mediante justificativa da autoridade 

competente em caso de restrição de fornecedores ou prestadores de 

serviço (art. 3, Lei 8.666/93 c/c art, 4°-E da Lei n° 13.979/2020); 

No que diz respeito às exigências previstas no art, 26, da 

Lei n° 8666/93, também aJ 9ZW2020, em sua nova redação, 

mitigou as exigências p 	 licitações e contratos. 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 

retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com 

os seguintes elementos: 

1 - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e 

inúnente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for 

o caso; 
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II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

jusdficativa do preço. 

Corno 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 ernergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à 

segurança pública que justifique a dispensa", prevista no art. 26, 

parágrafo único, 1, da Lei 8.65/9 

Persiste, no 

exigëncias do art. 26, ri 

instruindo-se os autos CClk'1 

a) A r 

b) Aj  

dade de cumprimento das 

da Lei n° 8.666/93, 

executante; 

No que diz 	 do preço, não obstante 

tenha a Lei n° 12.979/2020 indidà&Jparãrnetros para a realização da 

estimativa de preço, entendemos que devem ser observadas, no que 

couber, @~s regras locais estabelecidas no Decreto Municipal n° 18.152, 

de 13 de'etembro de 2017. 

Nesse norte, duas regras especiais presentes na Lei n° 

13.979/2020 destoam das regras gerais previstas na Lei n° 8.666/93. 

Pç. Joaqurn Correia, 	Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vit64à da Conquista - Bahia 
pgmpmvc. cc. gov.br 
wvwprnvc.ba.gov.br  :1 
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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. 

Quanto ao ponto, entendemos que tal possibilidade 

somente poderã ser utilizada pelo gestor público em casos 

excepcionalíssimos nos quais a necessidade de aquisição é tão urgente, 

e o risco do perecímento do bem jurídico que se visa proteger cora a 

contratação é tão elevado 

qualquer diligéncia para 

ia, da mesma forma, dispeT 

caso houvesse demonstrai 

mercado revela-se manife 

Dequ 

que, caso mal utiliza, 

e da obtenção da 

proceder, apresentar a 

de preçosi  

ana razoável a realização de 

Ttiva de preços. Poder-se-

de tal estimativa de preços 

e a aferição de preços em 

ispensa de exigência 

os da. economicidade 

gestor, ao assim 

ãô realizar a estimativa 

A segunda regra, prèvista no art, 4°-E, § 3° da Lei n° 

13.979/2020, diz respeito á possibilidade de contratação pelo Poder 

Público ppr valores superiores ao encontrado na estimativa de preços, 

desde que esses decorram de oscilações ocasionadas pela variação de 

preços. 

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. 

   

Pç. Joaquim Correia, 56- Centro 
Fone: (77) 3424-3905 
CEP 45000-907 - ViMã da Conqusta - sabia 
pgmpmve.ba.gov. br 
www.pmvc.ba.gov.br  
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Com efeito, a intensa procura por alguns bens, serviços e 

insumos, tem o potencial para deslocar os preços do mercado para 

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 razões que acarretaram tal quadro. 

Outrossi 

Pandemia--do Covid-19, S 

inciso VlIque as autorid 

de bens e serviços de 

indenização posterio 

vez, estabelece que 

gestores Jocais de 

e! encadas 

Dessa 

como meio legitimo e p  

relação ao cenário da 

prevê, em seu art. 30,  

s a efetuar a "requisição 

urídica?, assegurada a 

o 7° deste artigo, por sua 

ser adotadas pelos 

ções e hipóteses lã 

strativa afigura-se 

ição de bens e insurnos 

quando houver abuso do mercado fornecedor. 

Devem, flnalmente, ser observadas as no! 	nas locais que 

instituem <vedações de contratação, em especial o art. 89, inciso TV, da 

Lei Orgãnica 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 matrimónio ou parentesco por 

afinidade pu consanguinidade, até o segundo grau, ou por adoção. 

Pç. Joaquim Correia, 5'- Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista 
pgm@pmvc.ba.gov.br  
www.pmve.ba.gov.br  
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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 importância interngeu 	dfqrrente do coronavírus, com 

fundamento no art. 40  ddttz ±edéSt4flS7W 2020 

s para a incidência da 

ção: 

.1) 	s'.;'.'s " uisurnr:2 q'» se objetiva adquirir 

deverão •1esri;.'-s excLsivamentc ao enfrentamento da 

emerri'. 	. pLdica decorrente do coronavírus 

(Covil  

autorização legal para a aquisição direta por 

ensa de licitação é temporária, se limitando ao 

período enquanto perdurar a emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVTD- 19); 

As aquisições realizadas com base no dispositivo 

deverão ser imediatamente disponibilizadas em sítio 

oficial especifico na rede mundial de computadores, 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgmCpmvcba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  
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contendo as informações 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 COVID-19, 

deve o gestor público sempre observar os princípios que lhe são 

impostos e10 art. 37 da Constituição Federal, bem como aqueles 

previstos no art. 30  da Lei 8.666/93. 

e 1, Mesmo se 

direta, deve ser obse 

interna do procedimentõ 

13.979/2020, aplicando1 

instruindo-se os autos co 

c 

simpi.i 

co mp e 

orçamento ci  

ocedimenm de contratação 

ão da denominada fase 

tn as regras da Lei n° 

a Lei n° 8.666/93, 

ermo de referência 

dicados no art. 40  

ado pela autoridade 

8.666/93), contendo 

2°1  II, Lei 8.666/93); 

c.2) Comprovação da existência de recursos 

orçamentários para fa7er frente à futura contratação (art. 

4°-E, §1°, VII da Lei n° 13.979/2020 c/c art. 70,  §2°, III, 

Lei 8.666/93); 

c.3 Habilitação jurídica, dispensada mediante 

justificativa da autoridade competente em caso de 
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ova de regularidade relativa 

imento do disposto no 

O  da Constituição; 

recair, rio entz 

à SeguridiS 

inciso X 

capacidade técnica, 

cativa da autoridade 

e fornecedores ou 

66/93 c/c art. 4°-F 

cM) Doe 

dispensadaj 

cornpdl 

presta 

da Lei 

r6) Doeu 

financeïra, dispensada 

autoridade competente 

qualificação econômico-

justificativa da 

em caso de restrição de 

d.1 A razão da escolha do fornecedor ou executante; 

Pç. Joaquim Correia, 55- Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquiste- Bahia 
pgm©pmvc. ba.gov.br  
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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 

fornecedores ou prestadores de serviço (art. 31, Lei 

8,666/93 c/c art. 4°-F da Lei n° 13.979/2020); 

d) Devem ser cumpridas as exigências do art. 26, 

parágrafo único, II e 111 da Lei n° 8666/93, instruindo-se os autos com: 
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cativa do preço. 

   

e No que diz respeito à pesquisa de preços que embasará 

a aquisição, devem ser observadas as regras do Decreto Municipal no 

18.152, de 13 de setembro de 2017. 

Regras especiais quanto à justificativa de preços 

introduzidas pela Medida Provisória no 926/2000: 

e,lj Por força. dq art '4°., § 2° da Lei n° 13.979/2020, 

admite-se e , 	 ediante justificativa da 

autoridade c  É9 autoridade de dispensa da 

apresentaç e 	- a 	eços de que trata o inciso 
o 

Vi do 'nenc 

) W9, 	4°•.jj 	3° A Lei 	3.979/2020 admite, 

rnediav:ttjusircativ nos autos a possibilidade de 

conLraïaç:ã' oic' Pccer PÚ.L'!ieu -por valores superiores ao 

enconvndo ria " tina1i', d. 	rcços, desde que esses 

decorram . cs Jncác ocasionadas pela variação de 

preços. 

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. 
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g) Outras regras específicas 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 

deteininado 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. 

g.2 Admi 	 ç 	- bens e contratação de 

serviços, quê,_ 	 mentos usados, desde que 
Im 

o forneced 	e 	. sd i 	elas plenas condições de 

so e funcl m9dq_dSrn $quindo 

13,97 

de vigi 

perdura 

situação 

gidos pela Lei n. 

Lcdendo ser o período 

ucessivos, enquanto 

amento dos efeitos da 

e pública. 

g4 Para os contratos regidos pela referida Lei, pode a 

administração 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 cio 

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, bem como o Processo de n° 19546/2020, 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. 

Vitória da 00 	 unho de 2020. 

Pç. Joaqurn Correia, ss- centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SMS GABINETE DO SECRETÁRIO 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor) SMS - Gabinete do Secretário 

Protocolo (N) 24710/2020 

Data e hora 09/06/2020 17:01:19 

Texto de envio COMPRA DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID- 19 

sica Santos Oliveira 
Responsável pelo envio 

MS 	Gab'lete 	o Secretário 
Çp2nsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Termos/Diversos 
COMPRA DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID- 19 
SMS 
Jessica Santos Oliveira 

Prezados, De ordem da Secretária de Saúde 
encaminho para conhecimento e providências. 
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 N: 
2471012020 

Local (Origem): 
SMS - Gabinete do Secretário 

Data/Hora de origem: 
09/06/2020 17:01:19 

Local (Destino): 
SMS - Diretoria Administrativa 

    

Resp. (Recebimento) 

 

SMS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

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 (N) 24710/2020 

Data e hora 10/0612020 10:18:36 

Texto de envio COMPRA DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID- 19 

/ 	42' 
Rafael Maciel Oliveira 	/ 

Responsável pelo envio 
SMS - Diretoria Administrativa 

Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

'.rmos/D iversos 
LOMPRADE TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19 
SMS 
Rafael Maciel Oliveira 

Prezados, 	Encaminhamos para as devidas 
providências. 

        

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: 
24710/2020 

Local (Origem): 
SMS - Diretoria Administrativa 

Data/Hora de origem: 
10/06/2020 10:18:36 

Local (Destino): 
SMS - Coordenação de Apoio Técnico 

Administrativo 

  

 

Resp. (Recebimento) 	 SMS - COORDENAÇÃO DE APOIO TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	/ 	/ 	 
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Gniail - COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

claudio costa <claudio.pmvcgmail.com> 

COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

HERYCK PARANHOS <heryck©jpdiagnostica,com.br> 	 lO de junhoU- 22:03 
Para: Lorrayne Carolina <vendas20@jpdiagnostica.com.hr>
Cc: claudio.pmvc©gmail.com  

Prezado Claudio, segue anexo nosso proposta, bula e certificado fiocruz. 

Gostaria que o sr. levasse em conta que somos a maior distribuidora detestes rapidos covid-19 de MINAS GERAIS. 

Nossos teste da ECO é utilizado nas maiores drogarias como ARAUJO e o maior laboratorio RENOMADO HERMES 
PAR DI N 1. 

Gostariamos tbm de salientar os cuidados com outras marcas que estão oferecendo no mercado, marcas ao qual 
vários testes estão resultando em FALSO NEGATIVO/POSITIVO. 

Varias marcar com medidas cautelares da justica proibindo a comercializacao temos aqui os Iinks caso precisem. 

Temos os testes em estoque. 

Temos referecias de varios orgaos publicos ao qual comercializamos aqui em MINAS GERAIS caso tenham 
necessidade. 

Gostaríamos de um voto de confianca para fecharem essa dispensa com nossa empresa, pois alem de tudo acima 

citado temos uma equipe qualificada de assessores para atender da melhor forma. 

Muito obrigado pela atencao! 

113 



TESTE RÁPIDO 

ESTOQUE DISPOMIVI 

10/06/2020 
	

Gmail - COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÁO 

Atncsarnente. 

    

jp DiAEorrIcA 
Heryck Pararbos 
Diretor Administrativo 
TeL55 41.3524-2700 1 312533-5252 

heryck®jpdiagnostkacorn.br  

Acessc&: wjpdiagnstkacontb.r 

De: Lorrayne Carolina [maifto:vendas20jpdiagnostica.com.br} 
Enviada em: quarta-feira, 10 de junho de 2020 14:31 
Para: heryck©jpdiagnosticacom.br  
Assunto: Fwd: COTAÇAO TESTE RAPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇAO 

	Mensagem encaminhada 	 

Assunto:COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Data:Wed, 10 Jun 2020 10:59:38 -0300 

De:claudio costa <cIaudio.prnvcgmaLconi> 

Para:Comerciafl@dropsmart.combr 

CC:Iuciano@biotecmed.com.br, ILlcas@performatico.com.br, adfeba@hctrnailcCm, 
thaysamparaujohotmaiI.corn, herculano@americ-abiomedíca. com. br, eduardo.teixeira@ahrapress. 
Com,br, vendas20jpdiagncsIicacombr, educacaodigitaI.vendasgmaiLcom, sebatisIa.oIiveiracepaIab. 
com.br, Iu4erro@hotrnail.com, keilen©operned.com.br, diegossaude@cmailCom, 
acmsantosl@hotmail.com, gleisialvescovid19gmai1.com, gilson©mediCa-necorn.br, 
euvaldosilva@pmh,ccn,br, atendimento©ph-ba.combr, vendas©ph-ba.com.br, 
aqui mar aessg tecnologia com,br, anderson@cmariIima.com.br, mvrnoreira@hotmail.com, 
pabloleoni©repairsurgical.corn.br, andre_gustosouzahotmail.com, vendas01@superrnedica.com.br, 
amandadortaIiancagmaiIcom, vendas53ind©martinsdistlogcom.br  

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

2/3 



1W06/2020 	 Omail - COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Livre de vírus. www.avast.com. 
    

    

 

4 anexos 

  

 

VITORIA DA CONQUISTA— PROPOSTA COVID-19 - COMERCIAL.pdf 
24K 

In REGISTRO ANVISA - COVID-19 IgGjgM Combo ECO Teste LICITACAO.pdf 
59K 

 

BULA-ECO COVID LICITACAO.pdf 
115K 

LAUDO FIOCRiJZ.pdf 
71K 

  

https:/fmaiI.google.corn/maiI/u/1 ?ik=968eaf3dB7&view=pt&search=aII&permrnsgid=msg-f%3A1aa9135o5367gl32o4e&gimpmsgf%3A1 669136-.. 313 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 

Referente: DISPENSA DE LICITACAO 

Processo: 247012020 
	

P Proposta; 001651 

RiMIZEI,  LEI 
001 10.000 und 
Marca: ECO DIAG. 

  

Fipw 

 

às 

  

  

a 

  

     

    

75,00 750.000,00 

kit de teste de 
Imunocromatografia 
rápida que objetiva 
realizar a triagem do 
COVID-1 9, detectando 
anticorpos IgG e lgM 
para COVID-19 
separadamente 

RMS: 80954880135 

Valor Unitário: 75,00 

Valor Total: 750.000.00 

Valor Total: 750M00,00 

Validade: 60 DIAS 

Entrega: Imediato 

Condição de Pagamento: CONFORME 
DISPENSA 

Garantia: Garantia: 12 MESES 

Frete: 	INCLSUSO 

Belo Horizonte/MG, 10 de Junho de 2020. 

JULIANA RIBEIRO FONSECA PARANHOS 
Diretora 

CPF 063.057.666-14- RG 12.291.706- SSP - MG 
COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 

COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 
Rua. Pouso Alegre, 2585, Bairro Horto - Belo Horizonte -- Minas Gerais - CEP 31.015-025 

T&etone: (31) 3524-2700 / 2533-5252 - CNPJ: 03.638.331/0031-27 



Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1910512020 

8.09.548-8 Autorização 

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 

Nome da Empresa 

cNPJ 

Produto 

Detalhes do Produto 

Eco Diagnostica Ltda 

14.633.15410002-06 

COVIID-19 lgG/lgM Combo ECO Teste 

Tipo de Arquivo 

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO 
USUÁRIO DO PRODUTO 

Arquivos 
	

Expediente, data e hora de 
inclusão 

INSTRUCAO-DE-USO -1 	1143188/20-1 - 08/05/2020 - 
de 1.PDF 	 07:03 

Registro 

Processo 

• FABRICANTE: Eco Diagnostica Lida - BRASIL Fabricante Legal 

https:llconsultas.anvisa.00v.br/#Isaud&253512979852o2089/?nunleroRegistro=3o95438o 135 

Nome Técnico 	 CORONAVÍRUS 

112 

80954880135 

25351-29798512020-89 

Filtrar... 

Apresentação/Modelo 

kit com IDO cassetes sem pipeta embalados individualmente em bolsa de alumínio 

kit com 50 cassetes sem pipeta embalados individualmente em bolsa de alumínio 

1 kit com 30 cassetes sem pipeta embalados individualmente em bolsa de alumínio 

kit Com 5 cassetes com pipeta embalados individualmente em bolsa de alumínio 

kit com 50 cassetes com pipeta embalados individualmente em bolsa de alumínio 

kit com 20 cassetes sem pipeta embalados individualmente em bolsa de alumínio 

kit com 10 cassetes sem pipeta embalados individualmente em bolsa de alumínio 

MI: com 1 cassete com pipeta embalados individualmente em bolsa de alumínio 

kit Com 5 cassetes sem pipeta embalados individualmente em bolsa de alumínio 

kit com 25 cassetes com pipeta embalados individualmente em bolsa de alumínio 

« 1 2 
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Ministério da Saúde 

FIOCRUZ 
Fundação Oswaldo Cruz 
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 

Laudo de Análise 1255.1 P.012020 

Número do protocolo: 000804 

Modalidade de Análise: Controle 

Categoria de Produto: KITS E REAGENTES DE DIAGNÓSTICO 

Produto: TESTE RÁPIDO 

Nome Comercial: COVID-19 I0GII0M ECO 

Quantidade Recebida: 10 CAIXAS CONTENDO 20 TESTES 

Data de Validade: 1211112020 

Número de lote: 202005016 

Registro: 80954880132 

Fabricante: ECO DIAGNOSTICA LTDA-ME 

Ç. 

 

Enderece: AV AMARANTE RIBEIRO DE CASTRO 551 CORINTO MG - Corinto - Minas Gerais - Brasil 

Distribuidor: ECO DIAGNOSTICA LTDA-ME 

Endereço: AV AMARANTE RIBEIRO DE CASTRO 551 CORINTO MG - Corinto - Minas Gerais - Brasil 

Requerente: ECO DIAGNOSTICA LTDA-ME 

Endereço: AV AMARANTE RIBEIRO DE CASTRO 551 CORINTO MG - Corinto - Minas Gerais - Brasil 

Data de Entrada: 15105/2020 

Descrição da Amostra: 	lo CAIXAS CONTENDO 20 TESTES DO PRODUTO: COVID-1 9 IgG/IgM ECO TESTE CÓDIGO: TR.0079CS050. 
EM ATENDIMENTO AO CHAMAMENTO PUBLICO DE 17/03/2020. 
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Referência Valor de Referência 

Resolução ANVISA RDC n°36, de 26/08/2015 Satisfatória, de acordo cornos critérios estabelecidos na legislação 
vigente 

Referência Valor de Referência 

Resolução ANVISA RDC n°36, de 26/0812015 Satisfatória, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação 
vigente 

Referência Valor de Referência 

Resolução ANVISA RDC n°36, de 26/08/2015 Conforme declarado pelo fabricante na Instrução de Uso 

Ministério da Saúde 

FIOCRUZ 
Fundação Oswaldo Cruz 
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 

    

Laudo de Análise 1255.1 P.012020 

Nome do Ensaio: ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO 

Data de Início: 21/05/2020 Data Fim: 21/05/2020 

Método: Qualitativa 

Resultado: Satisfatária. 

A documentação apresentada consta de: cópia do comprovante de pagamento da taxa de análise e documentos técnicos sobre o produto. 

Conclusão do Ensaio: SATISFATÓRIO 

Nome do Ensaio: ANÁLISE DE ROTULAGEM 

Data de Início: 21/05/2020 Data Fim: 21/05/2020 

Método: Qualitativa 

Resultado: Satisfatória 

Conclusão do Ensaio: SATISFATÓRIO 

Nome do Ensaio: SENSIBILIDADE 

Data de Início: 21/05/2020 Data Fim: 21/05/2020 

Método: Quantitativa 

Resultado: 

Igual a 95,3%. 

DECLARADO PELO FABRICANTE NA INSTRUÇÃO DE USO; 

a) > ou =  7 dias de sintomas- 94,5%; 

b) c7 dias de sintomas- 69,05°J; 

o) entrei e 14 dias de sintomas- 89,39%; 

d) >14 dias de sintomas- 96,94%. 

Em 82 amostras clínicas positivas coletas entre 7 a 14 dias de sintomas da GOVID-19 lgG/lgM foram encontrados 04 resultados Falso Negativos, na 

amostragem analisada. 

Conclusão do Ensaio: SATISFATÓRIO 

HARPYA 2.1.2571 
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Referência Valor de Referência 

Resolução ANVISA RDC n°36, de 26/08/2015 Conforme declarado pelo fabricante na Instrução de Uso 

Ministério da Saúde 

FIOCRUZ 
Fundação Oswaldo Cruz 
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 

Laudo de Análise 1255.1 P.012020 

Nome do Ensaio: ESPECIFICIDADE 

Data de Início: 21/05/2020 Data Fim: 21/05/2020 

Método: Quantitativa 

Resultado: 

Igual a 97,0%. (DECLARADO PELO FABRICANTE NA INSTRUÇÃO DE USO: 95,741/6) 

Em 99 amostras verdadeiramente negativas para o marcador em pauta (amostras coletadas entre os anos de 2013 e 2014) foram encontrados 03 

resultados falso positivos, na amostragem analisada- 

Conclusão 

nalisada

Conclusão do Ensaio: SATISFATÓRIO 

Satisfatória em relação aos ensaios realizados. Este Laudo não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais. Os 
resultados do mesmo referem-se exclusivamente à amostra analisada e atendem à modalidade de análise definida neste laudo. 

Conclusão: 	SATISFATÓRIA 

Complemento: Foi avaliado os parâmetros de sensibilidade e especificidade do produto em questão frente a soro e plasma humanos verdadeiro 

positivos e negativos e sangue total (spike em soro positivo) para o marcador em pauta e amostras interferentes para HIV; HTLV; 

Sífilis; HBsAg; anti-HB5; anti-HBc; Dengue lgG e Chikungunya lgM/lgG, seguindo rigorosamente a instrução de uso que 

acompanha o produto. 

Na sensibilização da fase sólida do reagente foram utilizados anticorpos monoolonais anti-IgO e anti-19M humanos. 

NOTA 1.  Alterações do Produto: 

1.1. Cabe resssaltar que foi analisado o lote n. 202004011, no qual apresentou Cl resultado Falso Positivo e Dl resultado Falso 

Negativo, tendo como critério de aceitabilidade constante na Instrução de Uso 100% para Especificidade. 

1.2. A empresa foi comunicada, promoveu uma série de alterações, inclusive de apresentação do produto, pois este lote era 

composto de 02 cassetes, ai dedicado a COVID-i 9 lgG e Di dedicado a COVID-19 lgM, com isso foi apresentado o novo lote em 

pauta. 

1.3. No lote em pauta, os anticorpos IgG e lgM foram combinados em um único cassete. 

NOTA 2.  Foi constatado durante os testes: 12 cassetes com marcação fraca na linha na linha controle a 12 cassetes com 

marcação fraca na linha testes, tal fato, requer atenção especial do profissional, quanto a leitura do teste. 

NOTA 3.  O produto foi analisado frente a amostras clinicas de pacientes com sintomas e resultado confirmatório para a COV1D-19. 

NOTA 4.  Ainda não está definida técnica e cientificamente a janela imunológica do COVID-i 9, ou seja, a sor000nversão da 

infecção, bem como ainda não está disponível padrão internacional para esta infecção. 

NOTA 5.  Diante do exposto, sugerimos que seja analisada lote a lote, cada remessa de kits recebidas pelo Ministério da Saúde. 

(o 
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Ministério da Saúde 

FIOCRUZ 
Fundação Oswaldo Cruz 
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 

Laudo de Análise 1255.1 P.012020 
Em 21/0512020, 

Este laudo foi avaliado e aprovado por 
MARISA COELHO ADATI 
Tecnologista em Saúde Pública 
Coordenadora do NT de Sangue e Hemoderivados 
SIAPE: 0462791-2 

Este laudo foi avaliado e liberado por 
EDUARDO JORGE RABELO NETFO 
Tecnologista em Saúde Pública 
Coordenador do Serviço Técnico Programático 
SIAPE: 0463102-2 

O Sistema de Gerenciarnento de Amostras Laboratoriais Harpya tem na sua estrutura mecanismos de segurança de forma a garantir que apenas os 
responsáveis autorizados pela Direção possam finalizar os processos e encaminhar para Direção, que também é responsável pelo "fechamento" 
daquele processo analítico no Sistema, impossibilitando novas alterações. 

f - 
	

Deforma a preservar a força de trabalho do INCOS nesse momento de crise do Gavid-1 9 e viabilizar a continuidade das atividades, a Diretoria passa 

a adotar uma alteração na sistemática onde os laudos, temporariamente, apresentam os nomes dos responsáveis pela aprovação e liberação dos 
mesmos, suas respectivas ocupações e matrícula SIAPE. Essa informação é automática e associada diretamente ao responsável, através dos 
mecanismos de segurança, não havendo possibilidade de liberação do Laudo com o nome de qualquer outro usuário do Sistema. 

Missão: 
Contribuir para a promoção e recuperação da saúde e prevenção de doenças, atuando como referência nacional para as questões científicas e 
tecnológicas; relativas ao controle da qualidade de produtos, ambientes e serviços vinculados à Vigilância Sanitária. 
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1010612020 Gmail - COTAÇÃO TESTES RÁPIDOS COVID-19 

claudio costa <cIaudio.pmvc@gmaiI.com> 

COTAÇÃO TESTES RÁPIDOS COVID-19 
1 mensagem 

renato.bruno@invitro.com.br  <renato.bruno@invitro.com.br> 
	

10 de junho de 2020 17:54 
Para: claudio.pmvc@gmaiLcom 
Cc: pires@medica-ne.com.br  

Boa tarde: 

Segue anexo nossa cotação de preços. 

AU. 

    

doc022761 202006101 75020.pdf 
142K 
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SETOR: Diretoria de 
Vigilância à Saúde 

FRETE: CIF 

Kit 	de 	tes e 	de 
lrnunocromatogrjf a rápida 
que objetiva reafiz-ar a 
triàgem do COVlD19 
detectando aÃticorpos IgGe 
gM 	para 	covi-i 

separacjaente 

•lór,.000.';c) 

ARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 

42837J1610001 9ãi 
IN VFÍRO DIAGNÓsTIcA LTOA 
RUA CROMITA, 278 - DISTRITO 
INDUSTRIAL CEP 35-903-053 

(TA BiRA-MCj 	J 

Prazo de Entrega; Imediato 

Validade de Proposta: 10 dias 

Contato; Renato Bruno Silva Sousa 	Fone: ( 31  ) 3654- 
5366 

Condições de pagamentos; Á vista 

COTACÃO TE,  sits RÁPIDOS COVID-19 

DOC. DE ORIGEM 2471 0/2020 

EMAIL 
Iicitacaosaudeyc201 7gmaiLcom 

SOLICITANTE: ANA MARIA 
FERRAZ 

PROES5O: 2470/2929 

CONTATO: FONE FAX PARA: 3429-7412 / 7410 

SOLICITAMOS DE V.SA, FORNECER PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS E/OU SERVIÇOS 
ESPECIFICADOS ABAIXO: 

FORNECLMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVJD-19 

In Vitro Diagnóstka 
Av. Barão F-lormem de Meio, 4386 - 20. Andar - Bairro Estorili. CE?, 30.494-275. Belo Horizonte, MC 
Cel.; + 55 (31)9469-2323 1 Tel/Fax.: + 55 (31) 3654 -6366 - Ramal. 211 - 212 -213 



Armazenar o ore Step covu6-9 Tasi atira 2.0 a 30.C, dentro da 
embalagem original fechada. Se armazenar sob nendgenação, aguardar pele 
menos 30 0mb) minutos pena çue o casaste alcance a lempemlara 
ambieste, colos de realizar  teste. 
Os casastes de teste, quanto arrrrazenadoa de acordo com a temperatura 
indicada e em sua inermal,,gara. original fachada são estáveis por 24 (vinte e 
quatro) metes. 
Tannrpar a sclação tampão iriindãtamenie após OUSO. 
Oscsmponentss do IdO são estáveis até a dela de expiração indioeda no 
rótulo da embalagem. 
Ocessate de teste deve ser utilizado no prazo máximo da ama hera após 
ser retirado de embatagam. 

s,ra- 

ilkó, 

ONE STEP COVID-2019 TEST 
(IMUNOCROMÂTOGRAFIA) 

REF.; TR000066 A 01 TESTE 

REF.:TRQ05066_B 10 TESTES 

REF.: TR000056_C 20 TESTES 

REF.: TR0000SS D 25TESTES 

REF.: TR0000S6_E 40 TESTES 

9) 	A)uerde 15 miretos e laianresu Itedo. Não ler após 23 misales - 

2-3 talas 

Nota: Impresso "rnCov" próximo à janela mais à dimiva para 
ideirta roer o produalo. 

ano Sista CCVID-2019 Tnstnum er aro rnl.anoororn tografino para 
-délacçte prd 	éS 	rpsti 1g0,4gM ás r orna 

sprraíorm gpudenave por co 	-a Á 	-o1J-2) em 
amostra do sangue ratel, soro os plasma ram no O leste dava as 
usado corno amaferramenta  p re ter no diagnostica da doença por 
irtíacção por conorravmnus (COVID-19), causada pelo SARS-00V-2. 

Toste qaaliiativo pura Imagem eauxilio diagnóstico. Assaltados 
negativos não exchjena a infecção por SARS-CoV-2 e resultados 
positivos nao podem aer usados como eviderrcia ebsointa de SARS-
00V-2. Otesultedo deve ser interpretado por um médico cosi auxilio 
dos dados otlnicos e outros exames laboratoriais confirmatõnios. 

Semente para use dlagtiàstleo 'INVITRO" 

Ona Step COVtD-2019 Taxo (tmunocromattgraniaj é baseado no 
principio do imunoensalo de captura para determinação dos anticorpos 
SARS-CoV-2 li 1 tgM no sengLre total, som a plasma hnmenos. 
Qnando a Imoslra é adicionaria so poro ris reação no dispositivo de 
leste, a amostra á absondda por ação capilai mislnta-se com o 
conjugado SARS-CQV-2 snttgeao-comnte a tlui através da membrana 
prd-revesdda. Quando o nivel de anticorpos SÁRS'CoV-2 na amosrm for 
igual na superior à laias da ojt -ora lusito mínimo de detecção do Isola 
os antcorrtos ligados ao conjugado sellgeas-corraste San cremadas 

lo anticorpo ranitremano a estimou.. pelo complexo minerei
a de cadsie imobilizado xx negiao de leste (T) do dispositivo, e isso 

luz uma banda de teste colorida que indica are resultado positivo. 
urrando o nlvel de anticorpo SARS-CoV-2 na amostra for cem ou abaixo 
do cuidO, não há ama faixa colorida viaival Ira região de leste 1') do 
dieposrtvo. Isso indica um resultado negativo. Para sorrir como controle 
de procedlmarao, unia lisas colorida eparecerã na Regido de Controle 
(C). se otaats tiver sido realizado oonualatnrenle. 

Castelada Isola (1, 10,20,25 ou 40 unidadaa, de acordo 

com aprotontecao) 

Conto gotas descartdvel (01,10,20,25 ou 40 unidades de 
acordo tora eprstsnlaçao) 

• Solapaolanapsí - t sartL 

• 1 Iam) inalhei de Uso 

Material Necessária Na. foraseido: 

1. Tubos eolela amsalnaa 

2. Centrinega (apenas para amostras de soro/plasma) 

3. Cronômetro 

4. Álcool 

5. Algodão 

Não contém oonstltuintas do origem humana, porém davese sagu 
Boas Práticas de Laboratório ao eaara0050r essas substâncias. 

Coleta do soro ou plasma; 

Seguiras procedimentos padronizados para scoleta de punção 
venosa da sangue torat com em tubo da coleta de asrigue 
contendo anricoaeulanre adequado (recomenda-se o uso de 
aoTA, haparina ou atraIo do 56dm). 

	

2. 	Separa o aonolplasma do sangue o meis rápido possível  rim 
de evitara hemõliaa. 

	

3, 	O reate dava ser realizado em até a balas opôs eamostm ser 
coletade. Não deixe e amostra em lenmperatura ambianla por 
parindo prolongado. As amostras podem ser anmazenadsa de 2-
8-C por até 3 dias. Durante longos penados da emnazerametto, 
.a arrastei devem ser mantidas ateasse de '20 ' C par até 
dias, 

Note: Apenes es amostras não hersotisadaa podam ser utitiosdaa As 
aaaoabaa congeladas devem ser mnnsidas mar ternperetureambiente 
para que aajsm oomrpsatamente saetcosgeiadas a bem 
homogeneizadas antes da execução do teste. As smomema não devem 
aercosrgetarasa e descongeladas repotidamente. 

Amostraa da mingua e pmdules do sangue são botes de 
agentes istboctoaos coa polarucíe/. Manuseie lodos os 
produtos da asrtgaa e convaoseates do teste com cuidado. 
Luvas e roupas de pmlsção são reremendadas. A. 
realizar a criv eitariss. e proserdfmenaos para solução de 
preb/emeseeeeetbedor. lambatt use prsreçao para os 
olhos. 

fl. 
A maripslação coa-ala das amostras é fundamental para gsmntir que 
os rnsaltadoe oblidos sejam procisoa. 
É mr,omanrasvel o use de aPi's Ijaleco manga Isaps com parco, deuloa de 
proteção, luvas deacarldveis, mdsoanaa, entre outros) a fim de reduter os 
eliminara exposição individual  agentes potenciaimente infeccioaoa. 

Utilizar soro, plasma ou sangue total, o anticoagulante mcomsndado é o 	 m'e5,am5 a.. trrso;rrsur_2 - 

aDIA, bapnera nu direto de sódio. 	 Leia as insbtaçtes de asa do 0°c Step COVID-2019 TesI cuidadosamente 
Coleta de sangue por punção venosa, 	 antes de realizara teste. O lesta deve ser executado em temperetum 

ambiente. 
Seguir os procedimentos padronizados pare e coleta de punção 
vareta de sengun raial cosi am taba de coleta de sangue 1) Certifique-sede qaeocaDeste de reste e todos os comp orerrles do lar 
contendo anticoagulante adequada (recomenda-se o 550 de 	e amestres estejam em teaapemtum ambiente ime --3m cl. 
SOTA, Isapacina os citraro de sdi 

que a amostra saia analisada imadiatamerte 2) Retire ocessete de teste de embalagem e soloqLre-u cobre 

após a colete. Não deite a amos 	m tra em teperatura ambiente por 	
ema superlide plana. 

 
penado prolongado. Se não puder analisar a amaste 3) Transfira 10 M. de sangue total, soro os plasma para o peço de 
imediatamente, deva-se armazená-la de 2-5.C. 	 amostra do caseeta Ipoço  menor) e eis seaida transfira 2-3 çotaa 

3. 	Na. é edeqoedo analser amsstra de sangue qao ficou 	 (tO p1) da soluçam tampão para o poro de solução (poço maior). 
armazenada 2-5 'O por mais de 7 dias. 

4) 	Ao começar e reação na cessete você verá unra cair rosa se 
mevondo na janela no cariro do casaste. 

federais e estaduab apmprrades, ra Cerentas à ímquênds do aráliae de 	- Reação Onizada 
materiais externos de controla de qsalidade. 	 Amssnras posiavas lestadas pelo One Stop C0VID-2019 Tett foram 

tostadas para vários agentes. Oa rasatades nao apmsentsmm maçAs 
crazais. 

RESULTADO POSITIVO 
DUAS faixas coloridas: na linha de teste (Dc rs linha decananole 
(C). Indica um msttada acentua para os anticorpos SARa-CuV-2 ria 
amostra. 

RESULTADO NEGATIVO 
UMA tema coloeda apsmda apensa na linha da controle (C). 
Indico qao a concentração das anticorpos SAR5-CoV-2 é zero sa 
aboixo da faixa de cei-off. 

RESULTADO INVALIDO 
NENHUMA faixa colodda visível aparece na linha de cosimle (C) após a 
realização do teste. 
As instmuçóes podem não ler sido seguidas corretamente suo rosto 
pod eterse deteriorado. Recomenda-se depare  aedlise da amaalra- 

Positiva 	Negativo 	Inválido 	tuvdlido 

Uni controle de qaalidade intemo está brolaldo no teste. Unia linha 
colorida que aparece ns regias de controla (C) e' considerada um 
contrate de qualidede interno. Este controle confirma que o volume da 
amostra é sedimento, qee tosse absorção adequada da membrana e a 
técnica comera do procedimento. 

As Boas Praticas de Laboratório recomendam o uso de rralerisis da 
ronlnota. Os usuádos devam esgair as norrriae e msalamentaçõee 

O mesltedo do Ore atep C0VIO-2019 Test deve ser avaliado por um 
proflssi scsi qualificado suede aos dados oleicos do padenre em conjunto 
corar outros raauirsdes de exames lsborsleriais. 

Produto desenvolsido para delecçuo de anticorpos de SARS-CoV2 em 
amostras lis manas da sangue tonal, somo e piaarne. 

Ensaio qualitslivo. Na. foi d esanvolddo para deiemiiner a concaniração da 
anticorpos para SARS-CoV2. 

A predsão do lenta depende do processo de coletes de amostras. A colara 
inadequada da amostra, armszenamcr te inadequado ou coigelemento e 
dsacorgelameato repetidos da amostra aCata não o resultada do teste. 

Ltrnitaçõea na dbtetcso de attiojrpos podermr ucorrsr devido ã metodotogia, 
para msaltedcs neeatvas onda OrO suspeila de infecção mcomenda-se o 
uso de métodos de detecção de doido nacinico ou tfcnllitcação de cultura 
de vime para confirmação. Resultados negativas também podem ser 
causados por: a) colete mnapropdads, transferenda innpropdade de amoelta 
palia osaaaete, fluIu ainda balsa do tiros na aatoaive; b) O nivel de 
anticorpos pera SARS-CoV2 na amostra ainda está abater do valor da tua-
off. o)variaçées los gemes virais podem causar alerações nos anticorpos 

• Sensibilidade e Especificidade 
Param obtidas 596 amostras de casos diabos, qao in luom 351 amostras 
uerdadnlro-poasivsc e 235 amodras verdadsiro-eegati as. Coetparamm-a 
os resultados obtidoe do Ore Siep COVID-2019 T st e das amostra 
obtidas. Os resultados de ocre falidade e aspndfloided, entre oa métodos 
mostrado na tahete a asgair 

Casos Cirricos lotar 
Positivo Negativo 

Orre Step COVlD-2019 Tesa 	Pcsi:ivo 312 1 513 
Neçairvo 49 234 283 

Tomai sal 235 595 
Nota; Resultadas nagativos coniirenados por PCR. 
Nota: Rasaltodos psaittvas de arou-ma diegaosaisadoe da acordo com 

ano de tratamento. 

Andllas de raauisadoa: 
Sensibilidade: 80,43% (1C 05%: 52,41e/a -. 50,55%) 
Especificidade: 99,57% (lo 55%: 97,63%- 09,02°/e) 
Total consistente: 91,61% (tG Al 89,10% -93.58%) 

Anticorpo vires Paminfluenza 
Anticorpo lrfiaenza A 
Antico -o lnfiuenza te 
Anticorpo pneumonia Chrsmydla 
Antico o .reurn,orria M co.leama 

i Antico o Adenovirus 
1 Antico • o Viaja Siricial Res.iratddo 
i Anticor.o de as.erfisia He-alite E 

Antico o vtrue Heaeiite O 
Articora ri Treeonenra, allidum 
Atrtloor a HIV 
Articorovirussfl 

1 Anticorpo viras Meaules 
/a'ilicorpo C5rlsmegaiovirus 

l Anticorpo Entarovirus tipo 73 
Anticor,s Mure 5 
Amostra • osltiva airoaa Varicalta 

Interferentes 
Amostras testadas asetuir neonríeram impacto aram oro aIrado do 
One Step COVlo-2019 Test mas seguintes concoatraçnea: 

• PRECISÃO 
tnterensaic: A precisão inrarensai o foi determi ode analisando-se lu (dez) 
rapticaias de Irás amoalras com concentrações diferentes de anticorpos. Oa 
mssltadot positivos e aegarivoa foram cormsamenre iderrlerados em 103% 
das aeàisea - 

lntinansaio A pra cisão irb'aaaanio foi determinada aralisando-se sbs 
amostras com ccncmrr n'ações diferentes de enaicorpos em trás lotes 
diFerentes Os resultados posilivas a negalivoa foram corretamente 
tdenlaladoa eia 100% doa análises. 

o Orle fitep COVID-2019 Tesa nsodaferodo pelo transporte desde que o 
mesmo seja entregun ao destInatário nas cordiçasa de temperatura acima 
descrita. 



Para o descarte seguro das cassetes de leetesemateriais bieldeices seguir 
as negdameasaçdes sonealicas recais, esladuaia e federais. 

1. O Coe Step COVIS 2019 Test é utilizado apenas para análise 
de amestras em soro, plasma ou sangue solar. Não reunilice 
qualquer item de leis, tIfo utilize tat cem dela de validada 
aspirada 

2. Medidas e W1  apaziguados para proteção devem ser 
ulilizados durante a coleta, armazenamentoemanuseio da 
amostra. Luvas e roupas de prlsço saiu cemendadee. 

3. Não mtsltnecomporreslet solução tampão acasseue de 
leste) do sito com lates aderentes. Os númenos das tetas 
devem ter coei pa liveis. 

4. NOo ulilizer o cessete de leaIs se e embriagam 
enojar perfuneda ou ebente. 

5. O pnodulo deve ser armazenado em temperatura serre 2' e 
30C. Não armezenar em lempemturaa elevadas. Se o 
pmduto Pan mfrigerado, o coesele deve ser eslsbitzado em 
temperatura ambieenre veles de san ulilizado. 

6. Testa qualitativo puna entopem eaurcilio diagnóslico. 
Resultados negeavoe não esecleem .infecção por SARS-CoV-
2 e mssltudos positivos não podem ser medos como 
evidência sbaolule de SARS-OoV-2. O neaeltedo deve ser 
irnlerpresado por um médico som auxilio dos dados olisicas e 
oeste escames labenatoriais copticnretúrlos. 

[1] Na Zhu, Ph.D., Oingyu Zhav, MD., Wenliep Wang, Ph.D., ei 
ai. (2020). A Novel Coronaviase from Palienla wtlh Prlesmoeie itl 
China. 2019. Tire Na. Eeglansd Josmat of Medicina. 
2] Chen Wans, Pelar W Hortiy. Fredaricir O Hayden, Ceorge 

Oco. (2020). A novel ooronmvirus ourbraetc of global heallh 
,.atem. Tire Laecel, 395(11t223), 470.473. 
131 Chaolin Fluang, Yamincj, es aI. (202s5). Clinical fealures of 
pelients infectsd milir 2005 novel coronusirusin Wshun, China. 
Tire lancei, 395(10223). 497.506 
[41 Neirehan Circo, Vam Zbou, Noen Dong, es si. 
Epideminlrsg'nal and cheirai drarecleciahlca of 95 cases os 2000 
novel cononaniras pneumonia iii Wahes. China: a deeeriplive 
stady. The Lances, 395(10223)507-513. 
[5] World Heallh Orgasizetion: Clisicel mesegamenn af severa 
acule resairelory inleslion teimes Noval oaronavmnee (nCoV( 
mnrlettionissuspeoted: trrterim Guidence. 12 Januaty, 2020. 
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Grnafl - Cotação Teste Rápido COVIDI9 

claudio costa <cIaudio.pmvcgmaii.com> 

Cotação Teste Rápido COVIDI9 
1 mensagem 

Vutc, 	/ 

Om 

Pablo Leoni <pabloIeonirepairsurgicaI.com.br> 	 10 de junho de 2020 17:14 
Para: claudio.pmvcgmaiLcom 

Boa tarde Claudio, 

Segue em anexo proposta comercial para o fornecimento de Testes Rápidos em Cassete, bem como fichas técnicas 
dos mesmos. 

Ob. O valor unitário do teste é de R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta centavos). Caso necessite de mais 
alguma informação estou a disposição. 

Pablo Leoni 
Gerente Administrativo 

Repair Surgical 
Avenida Otavio Santos, 757, Recreio 
Vitoria da Conquista - Bahia 
Telefone: +55 77 3427-4323 
Celular: +557799913-2787 
http://www.repairsurgical.com.br/ 

4 anexos 

Cotação Teste Rápido PMVC (1).pdf 
543K 

ti Ficha Tecnica Teste Rápido Acro Biotech.pdf 
252K 

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO - TESTE RÁPIDO COVID-19 15 MINUTOS NUTRIEX (3).pdf 
C 	479K 	 . 

Ficha Tecnica Teste Rápido Singclean.pdf 
2122K 

669144... 	111 



R$ 798.00 

IDO-COM ÇNYJ  DA EM) - 
.747.1 0,95MO-01 -62 

çtecentøse noventa e oito mii: 

TES RÁPIDOS COITUM.9 COT 

DOC. DE ORIGEM 2471 
SOLICITANTE: ANA MARIA 

FERRAZ FRETE: CIF 

PROCESSO: 	2470/2020 
CONTATO; FONE FAX PARA- 3429.7412 / 741 

LICITAMOS DE. V.SA. FORNECER PREÇOS  PARÁ AQUISIÇÃO DOS ]TE N5 EIOU SERVIÇO 
ESPECIFICADOS ABAIXO: 

FORNECIMENTO DE lES FES RÁPIDOS COVII)-19 

11 	Hi  Kit 	de 	teste 	de 
trnuurcromatogiaáa rapida j 
que objetiva realizar a 

UNI) triagem do COVID-19 
detectando anticorpos Ágo e 
IgI4 para COVID-49 
	 separadamente  

Prazo de Earrega: 5 dias úteis 

Validade de Proposta: 60 &s 

Pabto Leoni Fone: 77 99913-2787 

Condições de pagamentos: À VISTA (a combinar) 

(001.) Ag.: 7124-2 C/C: 50709 

ASS.: 

IMIORTAN11P— : 
A coUçào deverá está assinada e carhJxda, em papel ti 

encaminhado catálogo do produto cotado para fins de habilitação 



2014-nCoV IgG/IgM Teste Rápido em Cassete 
(Sasigue total/Soro/Plasma) 

Instruções de Uso 

REF LNCP—ioe 1 Português 1 
!gr,efgiFa' /aaaa'saaasat.a-aaCsV asa auaaaairaa ate aaaagse Lasat saras,,,?a,- plaasaa Vasa teste rápida 5teas a) irtetesor qaeAaoliaaaa ate oaa!as 

Apasaaaagaasaaa osaarafieo aS aaaaaadiagaalsaico /s risca 

• Csaaetss ais tcats 
Matarei 

o Tslnaspatvastedieili*dm 
• Lacraias (ai parta picado aadcda) 
• Talas, uoptaesa 

ori,aia Foaarsaid 

• eia 	11 

psrsiatir, piso dasaaaaold 
ia poaa't.aaris para o nadei vnlislsa da casaram, laeaaj aepa-scadiarraarae 

isdioraseacle Castro 

Casuarotaa ~minera isstarnaa miar iaialssldaaraaaaaor.Unm pode rolaaadoqar apmvarassaiogiãsdrsaaarala (e_lIara assarsie 
~redil iauas-oa.Coaallrusa.iavrlomeaufscserte dnasarearacaara°a'aias ptoa-anusaotaarraso. XI. aaufsrrocidns —de aats 
raulrahsss 'ar aaaaauee, aas- naa,ads'aa 'lua caaatcolm ttsnitroaess gatao, aoj saca trInados senso asnu i,saa 1aeflrrs do tola natísua 
para couaraaorapaoardiaasutastiencoaeeveaifarorsa deaaoapsnlaaodoaaoadadsea.'aao. 

0 O Tevaaa Oadpirla elas Casares vai n-arsaV lg(a/igNl duas iinuuaaauaasis eramatoga aliso de fitara lateral para a drleecla 

quditatavade anhicarpoa IgO  a 15M para aoio-oCnV eta] aniaatras de sangue total, urra au abusas lamas, na. 

Ou ova aauavirsaa nas vIras de laNA cspsaalasda quo sia aaplaaeeaso divaihuldaa eaaura aares iaa50raaaaa. rues,, asa,aa !£,..a. —a 
eia. raaaaaa SacaNas ceapinsadrios, rsaalriaasa laspítisos a aasuasa Islgira:.' Saln.-us que scan rapados de uas:aaaanIceas vacas asa 
danaçm eaalaaa,aaoo3Qnuarartasaa.avoOE.00dda NUaadHliUl .sasproroIaaalosserralaaaealrruaaaaaaaataasara 

resfriado cata indirld soai maansosapsaesa trn.a ala asaras daaoa ediepea - earuuaairea da nasdaoasr rnspraIória acuala çraae 
(tAtlS-COV)esoeanartnas da slndrasne rcsapirasiriu alta aValia] l)nianra )MERS-COV) -ala de .,,,.,-ror-, usas 
assaaaiea]aaaiauaçaaiaraeas [atuin. 
Oaarua'aaaarla'aansto,aasaaiaaaar. açor aigaiiisaqaas Ião taoausu nada, uaafrstaaisas-ainu 
Sismio esmolo de saitauçia iaaalaaraaa 'lutamos reopiraaióaiaaa  atere, cesse, fale, alt aeealiliraalalaal es esapiaralriatan Esn rasca saia, 
gcaro.aisd'assaaaapalaeaaum paseaaueiiiaa aiaadromersspiautôrivagadugsaac, aa.uallaiaeciuresualauba silra.aa.n 
As aeoatsaaaleçaltes 10,1  rasa ]aara isiapedar a prupagasaaa d. infi,or  caduca] lavagem acgulm daa antes, salerlura data acue ataria 
ou tasaireaapirrara  cuaiaalmr beevausaruseos ovas. Evita cv nesta paulsiiao com qaotqurr paaaaaa alas aprrsse ar oiaauutaas de 
alaoaaçaassoapiasadeias. cosas casa, e capoTes, a 

o 'rasca- Rápido cm L7sacuetu ao lu-sCeV lgG/lgM (Saasgaaas Taiol/ Seis aPlanara) 5,,,, ai 	i, ajaalic,iire h,asruda co 
eeassahraaa parasadeara:çaa de eaalirarpao igOr IgaM poro alas-aCata nas? aansatran as —arriará, assoava ptaaasaa. P-aar Lr.'als 
uaralsuraaa deis aaaapaaeutrs, ana caaapoiaauie la,C a seu esarapurrnae tgM. Naroralmeansa 'gO 'a0 auui-heassassa reroatids 
nusoagita do 'latias do sataco do 'go. Duraste o Inalae aesaanar- s anage seu, parelcsilas arresedan d, saadíaas aaa5j- aaCaV au 

dreeaseA aasist:aa'a aaaign.aaasasaaaiasauaaaaaascalaauaaa usoaaaslaga-aiiuuauaiale par açuocapilareeetge caaaaulgst 

sssaaaaaaaaarugiasda 1 n da lente lgs.i,000ansraira eonsiaaaranlicsrpaa Igo  poradlal o-nfaaV. ttssssliaala.a calei ido aparoccri 
na ardia da linhas de sonar IgO. Os camisa idara, a IçaM anta-lasaasaaasd ras,cida ou regias da lanho d recair- lgM rara 
ceuoi-aasasuícorpss Igoat pura aos o-aOaV. a caaotalroa canjagoala-ossaaatra reaage aaaaaa ai lgM aaaui-Isisiaa,ao Sara linha coisa ide 

naraRue da Fatais, de lesta lgllt 
Paaaaale, aroa,aasiro oaaatisrr osafiçeepas aalo-astaV IgO, uma linha coincida apornord ata s-ogi da linha de amuo 'go- Sa 
a amostra aaiatirar asadeaaapaaa situo-,, CaV lgM, uma tisrlau caalorida aparcaurl ao rapina da linha de teste tgM Sraaaaaaaaaa 

aaaiaaepaas as! o-acate naiilsosaaa tiataa aclarada aparerará eia saab unia das rrgiaas da liadaa dr Lesara indssaaado 
mar reauleadnreaiaiiralaoaa arcrinaansarnasaersteprcaeaaasal, dera, li,alraacols,idaaasparacordanaauprsnuregiaeaiaaiarhoala 

aaou&dr, indicando qaofaiodioaoaodao -arara adrqsadndeoraasararalaaeanaosaramrrau prl000rmheaaca. 

O em, caraSu igM aati-}asasaaaan e OgO antl'i aanaana aa,aah aaaagrner de caataara, astí5aeasa doas -oCaSt casar arugrnar de 
danerglr.Uinsgodeaalarasaasti-eaiaa Paaaadaa nas aisaasrsna linlssadatoaraussisa. 

>Àgcsnoa parasse pralian100al avo diogaafatiao as rasa Nas atar aa/aa a daaaa de sali dada. 
-a'aasaai.laadaaa.ail'uoaaasa drraosaalaaeatssralraaaouhiladaasaaaussaldara 

de. 	e bailo ati— daail'assada. 
ctarsaaeineadraao aanaosaaoacaara se caaaairraaraaageiaaosarfessiaaracOhsrrrcaapcassuçsra-rasaahrisaidass-  .aaaaaraa -?acss 
uskaahialdgiaosoaa laangaaain eaadaoaaaprsaardiaooalaais aia' a:u pa-aacoiioaeataa padroopurua dasrararalaa1aaaalaaal11 a 1111111 

ti.?-erra1?,?dn pratwaie!aasaOsO hossadolaiaoraedriealus -aa deosaavdsebaeprotcçdu parauoolhua a1ao,sdaasoaaeslr.io lucras 
saalisaalua. 

8, Certitqsat-ae quentro quauhdadrapropaaudadaaasaasau/uasadaioaaascraia. Rscroaass ildeadrourasens pairaatna-
alaariaas dos nasaslandas, 

7. 	O aeaneaausladevaaeralercaniaalodeucaaolaa-  oasoarrgaaiasrssaaaloroir 
r. 	A amidodsaseaupea -ataara prd,saa alisas ads-sa-saaanninaaraaaliadaac- 

- 

Arrimaria coma ensiaaalada as lralaaaa aa'ladu ies'aapecatars arhiasas sa eefrigrrasds(s-oa CC). o aaoiríralivclaed sdsaads 
rahdado ivapasnaas asa balsa lacrada. Oansnn dava parmauaanr na halso salada and o uss. NÃO CONGELE Nos os, api a adoto 
da validada 
.ni.n..ui.flhltu 	  

• O Trate Rapids nas Cossnae soauo-uCaV IçO / lg!rP íOaugaae Tatali Srre/l'laoaro( padreei reoaieoala as onda aongaar 1.11 
(ala paaoçoe ornas, ou pisadas ais dsala aura asa pl000aa. 

• Pos-a -nine r amoouraa ir sangrar total por picada da dada 
• Loraaaaaaaaie paeioataaossaahaoodgaaaaaornaauliiaaparasesiaaaaoaaaarassoeaabahidarsa11rsolDniseacaaa 

ao lerá do potassa, rsfaagaseds .,,,,e ,a directo da parta alas dnda antalia asa ar-elas 
a Prrliarr apoairouaaamslaaasusorasiritLimapaopeiaaariaaaiamldaaaiaguu. 
• EslisagaaasoaasaaueuaOeu má, dapalaraa pa]aaadaaalr orna foi aaar-ams gua.auerndaadadsdesasagrraohraalsa-alala 

partIa- 
• Adirarneaoaiaarra ria sangnaeaotaldo poscu daadadaaaarrots asando li. raahso!aaaitur: 

Toque anosa arseroraidsdr do anho capilar na snrgoa neo' fia reis, ia cana a.svoxisaad asarnasavapat. 
• Oaspaasaaanal aaa plasma ala sesgi se as sacia s-apialas peaaho'l pos, —Ra- larasatins- Uaa aapaao.s anasa aras docas r do 

• O tenso Iam ame raslisodo isaaaliolsaaarssr apia saaioso dsa- ......... Nas dciaa as aaaaooetaas 5 nsospeaataao oiaahanrca 
• porascsladnspestsagadaaAaaaanaaslnaaalcasaac ptosaaa pralr!uoararaaaaaaradusastraasre'C oti7diao-.Pata 

aaeaorensmerropralorgads,aouiaasatrasdaasra/planossdrsaa srrnianlsdaoabaisasdaa'Oatti- Oasaagur taaaiaaalrlastio 
sesseanr for raalaaadadraao dradiaaapóaoraiaacNu, cangrlr 

aaaras do tergue total- O aoaagat recai oataladr par picado na dedo dava asna tratsda iardiaaoaaaaaa 
• Pesodaoqasaasaaaaoteosolaaajaarr a leaoprraaaiasasohirno-. avara is ao--ala. As aaurotaascoogrlaiaadorcmsasr 
• ranaplrasmrneralaocoagalnalaaa tea numeirediv, Inina ala 11,1, A, uotsatraa noo atarem ser ruugelsaiooedesroaagaladas 

a a ia la s a aaa a ar. 
a 	Sraaaaa:rsteus tia -era na gata ser eraaaspsvtadas rios alertas ara- csabdoias era cs,afrsssaidaals rasa), ar ne1sai onaesataaa ivaao ia 
a 	airaashrrraa Isaraporte de oganeea atialdgicea. 
• ,aa_dcçacaaara Errral Iça, larpaaisa sidiva, aivaaasa ia sidiaaeasataea dr pv sdsoio rsaaar ontkragral-aaaar InIdiar ccc saudita 

l°erauiro que as lesae. amostra, 001ttptn e / asa controles asbsjsrs o nempeaaoote (la'-oo5C( antro do acne a. 
1. Raoeasevaa casaste da inata iociubatagoaac nas-o slcrirso dc- asa asa a-Os aostiaaaaasc-uatasdasaaa--ls obsidoa aeasucsin foi-
rasliaadsa i,asuliaataaaasale opta aalac-rtoaa da isaaioa- 
e, Celsqaaaarssasar aaaanaa aia perlleic limpa e—cara. 
Pau umosteas de nora ou plasma: 

• Pata aiaoa au, cssscaa-gatso Segaarasscossna-gosos - ata a'aa-tival, r—Pau asassstra are dliosl,a da prnmaaaluisoeaso 
(apaosisasdaaaiats spi.) e tronsfiraano— ps'a e traço d, aaaoatra (S) e adicione a gotas de eamplas 

1aa-aasi,aasdaaseaaae twa11i.5. 
• Paro assar uma pitsno: Tcaasaltca lç pai. is asmssers para alaaass de arroetia  (5), odiriane a gastas aia eoaspsn 
(spraa iaoadmaaiafr la pi) 

Panansaaaras irnaiagueeoeaai piar pi!aeaa,raasa 
• Poa suar aaaa csarto-gotaua Saga aos -ta emnavo rdcad, avsad asuaatea P0 ace caces da atas octana da lisSa da 
pnrainahi.aaneoetcosnfiro 1 gnfocompleta laiaras. it,I -(is airoat,v ]vav e popa dc. eiaosaaa (S Nata segssida, aduana 
5 gelas do tusoplo (aaaonbroiaaassnsa sal pL) c issiaia o 
• Poro 'asse saura piprao: Teosalico 00 pI,  ate sosgaar raial poro upaacsa dc snaosaa's (5), oai,airne- o gastus de saouatsla 
(apaassiaeasoanrnra ia pP.h e iaairis a croMara-na-a. 

Paa-saasoat,-ou de uasgrievomtpurpimds no dedos 
• Puro uoar aia avara-ganas- Sag's ccraaa,ta-gotao aaa cccli cola recolTas a ,sasaes-Pa aeé sanca daasns acima da tinha dr 
promelcimeaso a lsaa,aeaa gato eoinplata (alsvaac. aaassa) is aasssstaa pua e psga ia assslrs (S) Eaa saauidaa  sarasirur 

gueaa & nomplu (uprsahusad,oueaar ao rL) 5 parir saassaalaaas Ira, 
• poo'a suar ou tubo aapliaaa Eualmoarádio capilar r O'asaeflas oprasamadancasas ao pai. de nangor oaaot aparida P-
,!.da do dedo— o papt dsasaaaanra (ti) dia casoaae da testa, aaiia!sunngsias de sampss lo 1aeaasi aaaaal.laa,raar aa iaL) 
iasiaiaossraaualasaarrsa.Veaoeilusasaaoaaadoaiuo. 

d Agaaasla a lis1 as aderira 	anis as nlisa-daas ara iominiinas. N'is iatsapraanrerecade.u.la  apas- ournano— 

NTiiRIRMIlinda11,lai`11ATMOS- 
IgO PD5ITIVOa a  Apareaeuu duas poder. raiaridau. Uma tinha calcei da aomlsas' dava a1aseaca'raaa eegiaa da bicho da 
controle (C) e suara liatau draa oalar uau região doa lias tgt5 
IçaM l°O5tTtVOm • Apoaeanm duos linluuo aataeialas. Uaao li ai aa da—a, saupaus daro apssa'oaea sa ea5isasa da lialaaa de 
a.-saaaasalr(C( eossrrsludaadesaeatartaaregsasdatiaalaolght - 
tgG a IçaM POSITIVO, 5  Aparnorun saPa aislaas a-ularidoa. lissas lis da ,ela,rast st acsn1aas a ser aitarcrav  nu rrçriaa 'isa lisisa 
coecasis (C) e doas liaahoa do toste dcaeaa catar ao rrgda do Linha lgstcsau argiLa is linha lgM. 
a NOTA- aI lasensialstle ala —na, cag'asca tIa 11,1— 1, tes te pais rari --dependerão da se acoala'açao ala aosirorpsa saia-
nCsV prescnaas na asasasaaa - Pasavauno, qsslsaaaaa-  loas de asa se a-sgila da inala de santa doas una- sa,aaidaradu psoadasa. 
NEOATtVO, Dano linho mioeide upaarrr nu argila da Fade de eauanalr (0). Na. apsmoa uanl,ataaa tiaalaa sa aagiãaa agfa 
rsiassgiaatgiA 
INVa(LtflOaAlauhadaouunaulauéusporeaaSletanse inc-ulia-irsredaoumsea'aoaaSraicaan,In  
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1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

O Teste Rápido Covid-19 15 minutos Nutriex COVID-19 lgG/lgM Test kit (Colloidal Gold 

Method) é um imunoensaio Cromatográfico de fase sólida para a detecção rápida, 

qualitativa e diferencial de anticorpos lgG e lgM para COVID-19 em sangue total, soro 

ou plasma humano. Este teste fornece apenas um resultado preliminar. Portanto, 

qualquer amostra reativa com o COVID-19 lgG/lgM Test kit deve ser confirmado com 

método(s) de teste alternativo(s) e achados clínicos. 

2. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 

O sistema consiste em uma membrana na qual foram imobilizados anticorpos anti-lgC 

e anti-lgM humanos na região teste lgG e na região teste lgM, respectivamente. Na 

execução do ensaio, a amostra é colocada para reagir com o conjugado, que contém 

partículas de ouro coloidal ligadas aos antígenos recombinantes do COVID-19. O 

conjugado se complexa com os anticorpos anti-COVID-19 presentes na amostra. Após 

adição do tampão)  o complexo anticorpo-conjugado migra cromatograficamente 

através da membrana e encontra a região teste, na qual os anticorpos anti-IgG e anti-

lgM humanos estão imobilizados formando uma linha colorida. A presença desta linha 

indica um resultado positivo e a sua ausência indica um resultado negativo, desde que 

a linha controle, usada como controle do procedimento, apareça no ensaio. 

3. APRESENTAÇÃO 

Cada caixa contém: 

20 Dispositivos de teste embalados unitariamente. 

20 Pipetas plásticas 

20 Lancetas 

20 Compressas de álcool 

5 Frascos contendo 2 mi- de solução tampão/diluente (cada frasco é suficiente para 

realizar quatro testes) 

1 Folheto de Instrução de Uso 
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4. PROCEDIMENTO DE TESTE 

Antes de iniciar, deixe o dispositivo de teste, a mostra e a solução tampão atingirem a 

temperatura ambiente (15-30°C). 

1. Retire o dispositivo de teste do blister metálico e utilize-o o mais rápido possível. 

2. Coloque o dispositivo de teste sobre uma superfície limpa e nivelada. 

2.1 Para Amostras de Soro ou Plasma: 

Transfira a amostra de soro/plasma lOril para o(s) poço(s) da amostra(s) do dispositivo 

usando uma micropipeta. 

Depois adicione imediatamente 2 gotas (cerca de 50 pi) de tampão ao(s) poço(s) de 

amostra(s). Evite bolhas de ar. 

2.2 Para amostras de sangue total: 

Com a pipeta plástica fornecida, transfira 1 gota (cerca de 20pl) de sangue total para 

o(s) poço(s) de amostra do dispositivo de teste, depois adicione 2 gotas (cerca de SOiil) 

de tampão ao(s) poço(s) de amostra imediatamente. Evite bolhas de ar. 

3. Aguarde que a(s) linha(s) colorida(s) apareça(m). O resultado deve ser lido entre 10 

e 20 minutos. Não interprete o resultado após 20 minutos. 

S. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

1 10 111 de 
Somou Plasma 
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NEGATIVO: 

Se apenas a linha de controle C estiver presente (colorida), a ausência de cor nas duas 

linhas IgG e lgM indica que não são detectados anticorpos anti-COVID-19 na amostra. O 

resultado é negativo. 

POSITIVOS: 

lgM POSITIVO: Além da presença de cor na linha C, se apenas a linha lgM for colorida, o 

teste indica a presença de lgM anti-COVID-19 no espécime. O resultado é lgM anti-

COVID-19 positivo. 

IgG POSITIVO: Além da presença de cor na linha Ç, se apenas a linha IgG for colorida, o 

teste indica a presença de IgG anti-COVID-19 na amostra. O resultado é IgG anti-COVID-

19 positivo. 

IgG e lgM POSITIVO: Além da presença de cor na linha C, tanto na linha IgG como na 

lgM forem coloridas, o teste indica a presença de IgG e lgM anti-COVID-19 na amostra. 

O resultado é IgG e lgM anti-COVID-19 positivo. 

INVÁLIDO: 

A linha de controle (C) 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 dispositivo de teste. Se o problema 

persistir, interrompa imediatamente o uso do kit de teste e contate seu distribuidor 

local. 

6. CONTROLE DE QUALIDADE 

Um controle de procedimento está incluído no teste. A linha vermelha que apârece na 

região de controle (C) é o controle procedimento interno. Ele confirma o volume 

suficiente de amostras e a técnica de procedimento correta. 
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Os padrões de controle não são fornecidos com este kit; contudo, recomenda-se que os 

controles positivos e negativos sejam testados como uma boa prática laboratorial para 

confirmar se o procedimento do teste obteve desempenho adequado. 

7. ARMAZENAGEM E ESTABILIDADE 

O kit pode ser armazenado à temperatura ambiente ou refrigerado (4-30°C). O 

dispositivo de teste é estável até a data de validade impressa. O dispositivo de teste 

deve permanecer no blister metálico até a sua utilização. NÃO CONGELE. Não utilize 

após a data de validade. 

8. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 

1. Apenas para uso profissional de diagnóstico In Vitro. Não utilizar após a data de 

validade. 

2. Este folheto informativo deve ser lido por completo antes de realizar o teste. O não 

seguimento das informações pode trazer resultados de teste imprecisos. 

3. Não o utilize se o blister metálico estiver danificado ou partido. 

4. O teste é apenas para uso único. Não reutilizar em nenhuma circunstância. 

S. Manusear todas as amostras como se contivessem agentes infecciosos. Observe as 

precauções estabelecidas contra riscos microbiológicos durante os testes e siga os 

procedimentos padrão para a eliminação adequada das amostras. 

6. Use roupas de proteção como jaleco, luvas descartáveis e proteção para os olhos 

quando as amostras forem testadas. 

7. A umidade e a temperatura podem afetar negativamente os resultados. 

8. Não realize o teste em uma sala com fluxo de ar forte, ou seja, ventilador elétrico ou 

ar condicionado forte. 

9. Após a abertura blister metálico, o produto deve ser imediatamente utilizado. 
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9. ORIGEM 

Fabricado por: Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd. No. 125 (E),_lOth Street, 

Hangzhou Economic and Technological Development Zone, Zhejiang, China 

Importado com exclusividade por: Nutriex Importação e Exportação de Produtos 

Nutricionais e Farmoquímicos Ltda.Rua 5 C/ Rua 6 C/ Rua 4 C/ Rua 7, Quadra Área 

Especial 01, Lote C, Galpão 2, Setor Araguaia, Aparecida de Goiânia, Goiás, Brasil. 

SAC: (62) 3954-9616 1 sac@nutriex.com.br  

REGISTRO ANVESA: 80451960214 
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Omaíl - COTAÇÃO PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - COVID-19 

Grnaii 	 claudio costa <claudio.pmvc 

COTAÇÃO PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - COVID-19 
1 mensagem 

Euvaido Silva <euvaldo.silvabioplasma.com.br> 	 10 de junho de 2020 17:34 
Para: claudiopmvcgmaiI.com  
Cc: Orlando Junior corIanc1o.junior@biopIasma.com.br>, Manoel Viliela <manoel.viIIela@bioplasma.com.br> 

Prezado, boa tarde! 

Segue proposta solicitada, favor acusar recebimento. 

Grato, 

4 anexos 

jÊ COTAÇÃO TESTES COVIO 19-1.docx 
32K 

4. Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitâria.html 
3K 

BULA ECO.pdf 
175K 

COTAÇÃO BIOPLASMA ECO.pdf 
140K 

111 



A 

Prefeitura de Vitória da Conquista 

REF: COTAÇÃO 
PROPOSTA DE PREÇO 

.tfl»2 - 

k' VrMRSi a' e, 
01 10.000 TST Anti-SARS-CoV-2 (IgO e lgM) Teste Rápido. 

ECO 
84,00 840.000,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 840.000,00 

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias 

PAGAMENTO: Até 08 dias 

ENTREGA: Imediata 

Brasília - DF, 10 de junho de 2020. 

BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELÁTOS LTDA-EPP 
MARCELINO ANDRADE DE OL[VEIRA 

SOCIO —DIRETOR 
RO. N'907.714-SSP/DF 
CPF. N° 442.994.861-53 

    

   

.tm 08 Perte "A" 1  Lote 1701 •p M200-222 Gusrá 	DF 
3) Fax: (61) 3361700 



Contato Euvaldo Junior Fone 071-991720425 

001 Ag. 3382-0 dc  427148- Banco 

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 

DOC. DE ORIGEM 24710/2020 

EMAIL: 
licitacaosaudevc2017@gmail.com  

SETOR: Diretoria de 
Vigilância à Saúde 

FRETE: CIF 

PROCESSO: 2470/2020 

CONTATO: FONE FAX PARA: 3429-7412 / 7410 

SOLICITAMOS DE V.SA. FORNECER PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS E/OU SERVIÇOS 
ESPECIFICADOS ABAIXO: 

FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19 

e 
tografia rápida 

ue objetivarealizar:a 
riagem do COVi11-19, 

detectando anticorpos- lgG 	e  

lgM 	para 	COVID-19 

eparadamente  

SOLICITANTE: ANA MARIA 
FERRAZ 

Prazo de Entrega  IMEDIATO  

Validade de Proposta  10 DIAS 

Condição de pagamento  ATÉ 08 DIAS 

COTAÇÃO TESTES RÁPIDOS COVID-19 

IMPORTANTE: 

Obs.: A cotação deverá está assinada e carimbada, em papel timbrado da empresa. 
Deverá ser encaminhado catálogo do produto cotado para fins de habilitação e 
análise técnica da empresa. 



10/0,6/2020 	 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.html 

Brasil Serviços * <#> * Participe * Acesso à informação * Legislação * Canais * <#>Acessível em Libras * 
Ir para o conteúdo 1 <#conteudo> * Ir para o menu 2 c#menu> * Ir para a busca 3 <#busca> * Ir para o 
rodapé 4 <#footer> * Acessibilidade * Alto Contraste <#> * Mapa do Site Consultas Anvisa - Agência '' 
Nacional de Vigilância Sanitária <#/login> 1. Consultas <#/>Consultas 2. Produtos para Saúde 
nomeProduto=covid>Produtos para Saúde 3. Produtos para Saúde Detalhes do Produto Nome da Empre 
Eco Diagnostica Ltda CNPJ 14.633.154/0002-06 <#/empresas/empresas/q/?cnpfr14633 154000206> 
Autorização 8.09.548-8 Produto COVID-19 TgG/IgM Combo ECO Teste MEDIDA CAUTELAR 
<#/dossie/c/?processo=> Apresentação/Modelo kit com 100 cassetes sem pipeta embalados individualmente 
em bolsa de alumínio kit com 50 cassetes sem pipeta embalados individualmente em bolsa de alumínio kit 
com 30 cassetes sem pipeta embalados individualmente em bolsa de alumínio kit com 5 cassetes com pipeta 
embalados individualmente em bolsa de alumínio kit com 50 cassetes com pipeta embalados individualmente 
em bolsa de alumínio kit com 20 cassetes sem pipeta embalados individualmente em bolsa de alumínio kit 
com 10 cassetes sem pipeta embalados individualmente em bolsa de alumínio kit com 1 cassete com pipeta 
embalados individualmente em bolsa de alumínio kit com 5 cassetes sem pipeta embalados individualmente 
em bolsa de alumínio kit com 25 cassetes com pipeta embalados individualmente em bolsa de alumínio * 
1 * 2 * » Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão INSTRUÇOES DE USO OU 
MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO INSTRUCAO-DE-USO - 1 de 1.PDF 1143188/20-1 - 
08/05/2020 - 07:03 Nome Técnico CORONAVIRUS Registro 80954880135 Processo 25351.297985/2020-
89 Fabricante Legal * FABRICANTE: Eco Diagnostica Ltda - BRASIL Classificação de Risco III - Classe 
III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública Vencimento do Registro 11/05/2030 

< "Voltar global.carregando Carregando... 

fiIe:///C:/Users/ALINE/Downloads/Consultas Agência Nacional de Vigilância Sanitária.htrnl 	 111 
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10/06/2020 	- 

Grr: ai 

Aos cuidados de Claudio e Ana Maria 
1 mensagem 

Lucas Braga Franco csuporte.pandemia gmaiI.com> 

Para: claudio.pmvc@gmail.com  
Cc: licitacaosaudevc2017@gmail.com  

Gmail - Aos cuidados de Claudio e Ana Maria 

Secretaria Saúde SMS <Iicitacaosaudevc201 7@gmJfrãii 

13 de junho de 2020 às 13:55 

Boa tarde a todos, sou Lucas representante da Top Med. Como combinado por telefone, segue em 
anexo os seguintes arquivos: 

- Orçamento teste Covid-19 (10000 unidades) 

Apresentação do teste Covid-19 IgG/IgM soro/plasma/sangua 

- Validação da eficácia de resultado do nosso teste, realizado pela Unimed 

- Publicação no Diario oficial da união autorizando a comercialização do nosso produto. 

• Somos revendedores exclusivos da Deangel Biological no Brasil 

• Certificados pela ANVISA 

• Validação da eficácia de resultado pela UNIMED 

• Único do mercado com 2 anos de validade 

• Teste com alta precisão 

o Sensibilidade IgM: 100% 

o Especificidade IgM: 98,89% 

o Precisão IgM: 99,17% 

o Sensibilidade IgG: 90% 

o Especificidade IgG: 97,78% 

o Precisão IgG: 95,83°k 

o Comparação entre o teste rápido de coronavírus IgG / IgM e a principal PCR 

comercial 

• Disponíveis a pronta entrega no porto seco de Anápolis/GO 

• Temos logística especializada com seguro e escolta armada 

ati, 
Lucas Braga 
(62) 9 9985-0635 
(62)98161-8685 (WhatsApp) 

4 anexos 

Orcamento Vitoria da Conquista - BA.pdf 
14721< 

KIT COVID-19.pdf 
1562K 

VALIDACAO TOP MEO PDF 09 06 2020.pdf 
945K 

Publicacao DOU _Teste Rapido COVIDI9_UnaMedic pdf 
112 
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Gmail - Aos cuidados de Claudio e Ana Maria 
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TE5flE 
Ccnjcflg lgG/ 

10 DE JUNHO DE 2020 

DISPOSITIVO RÁPIDO TESTE COVIDI9 
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 



DISPOSITIVO RAPE 
TEST COVID 19. 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

COVID-19 lgG/lgMRapid Test Device 
(WB/S/P) 
Dispositivo de teste rápido COVID-19 IgG/19M 
é um imunoensaio cromatográfico de fluxo 
lateral para a detecção qualitativa de 
anticorpos (IgG e lgM) para o novo coronavírus 
no sangue/soro/plasma humano. 

Contém: 25 dispositivos e 1 frasco de solução 
tampão por caixa. 

RG MS: 81914040001 

Fabricado por: Hangzhou Deangel Biological 
Engineering CO., Ltd. Jinxing Cun, 
Comunidade Yuhang, Distrito de Yuhang 
(Futuro Sei-Tech City), Hangzhou, Zhejiang P. 
R. China 

USO PREVISTO: 
• O COVID-19 IgU / IgM Rapid Test Device é um irnunoensaio cromatográfico de fluxo lateral para a 

detecção qualitativa de anticorpos (IgG e IgM) contra novos coronavírus no sangue total / soro / 
plasma humano. 

• Ajuda no diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus 

PRINCÍPIO: 
O COVID-19 IgG / IgM Rapid Test Device é um imunoensaio qualitativo baseado em tira de 
membrana para a detecção de anticorpos (IgG e lgM) contra novos coronavírus no sangue total / 
soro / plasma humano. 

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: 
• Apenas para uso diagnóstico in vitro. 
• Para profissionais de saúde e profissionais nos pontos de atendimento. 
° 	Não o utilize após a data de validade. 
• Leia todas as informações nesta brochura antes de fazer o teste. 
• O dispositivo de teste deve permanecer na bolsa selada até o uso. 
• Todas as amostras devem ser consideradas potencialmente perigosas e manipuladas da mesma 

maneira que um agente infeccioso. 
• O dispositivo de teste usado deve ser descartado de acordo com os regulamentos federais, estaduais e 

locais. 

LIMITAÇÕES: 
• O dispositivo deteste rápido COVID-19 IgG / IgM é limitado para fornecer detecção qualitativa. A 

intensidade da linha de teste não se correlaciona necessariamente com a concentração do anticorpo 
no sangue. 

• Os resultados obtidos com este teste são destinados apenas ao diagnóstico. Cada médico deve 
interpretar os resultados juntamente com a história do paciente, achados físicos e outros 
procedimentos de diagnóstico. 

• Um resultado negativo do teste indica que os anticorpos para o novo coronavírus não estão presentes 
ou estão em níveis indeteetáveis pelo teste. 
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PROCEDIMENTO DE ENSAIO: 
• Deixe o dispositivo deteste e as amostras equilibrarem coma temperatura (15-30 °C ou 59-86 °F) 

antes do teste 
1. Remova o dispositivo de teste da bolsa selada. 
2. Segure o conta-gotas verticalmente e transfira 1 gota de amostra para o reservatório de amostra (S) do 
dispositivo de teste, depois adicione 2 gotas de tampão (aproximadamente 70 p1) e inicie o cronômetro 
3. Aguarde a exibição de linhas coloridas Interprete os resultados do teste em 15 minutos. Não leia os 
resultados após 20 minutos. 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS: 

POSITIVO: C uma linha de controle e pelo menos uma linha de teste aparecem na membrana. 

NEGATIVO: Uma linha colorida aparece na região de controle (CY Não há linha colorida aparente na 
região da linha de teste. 

NÃO VÁLIDO: A linha de controle C não aparece. 
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CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO: 

PRECISÃO: Uma comparação lado a Lado foi realizada usando o teste rápido de coronavírus IgG / IgM e a 
principal PCR comercial. 

• Foi feita uma comparação estatística entre os resultados que apresentaram sensibilidade de 100,00%, 
especificidade de 98,89% e precisão de 99,17% para o teste COVID-19 lgM. 

• Foi feita uma comparação estatística entre os resultados que produziram sensibilidade de 90,00%, 
especificidade de 97,78% e acurácia de 95,83% para COVID-19 IgG. 

RESPALDO: 
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EScRITcRJO COMERCIAL 
Edifício 

Avenida T-4, no 6,19, Quadra 141 Lotes 04 e 05, sab 
CEP: 74230-O3 

Tetëfones: (62) 364-944 
E'niail: atendimentb@k 

EU() TOP. MEl 
uena Vista Offlc 
809, Setor Buéri 
- Goiânia - Gojá 
i(62) i3642-94. 

Localização TOP MEDI 
Centro de distribui 

ida Brasil,,;4.1 75.:QLtpdrp 
Galpão 1. SetorSúl» 

EPç 75.124-820 

TOP MED Importação e Distrbuço Ltda 

Avenida F3rasi1 Quadra 2, Lote 3E, Galpão 01 , £424175 - Setor Sul JamU Miguel 

Anápolis - Goiás 

www,toomedbrasiLcombr 

q u 1 dade@top rned E, ras 1. cc rn b r 

CNPJ:11.172236/0001-90 

Responsável Técnica: Juliana Silva de Lima - CRFGO 3680 

Certificado técnico: N1429200 
AFE/ANVISA: 8.06143-9 (K92XWI-1061-IW1L) DOU n2 71 04/15/2013 

,--1icença sanitária: N201900984 
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Ale, 

IT \hlrdRI 

CONDIÇÕES COMERCIAIS 

A empresa A TOP MED Importação e Distribuição Ltda., Cnpj 11.172.836/0001-90 sediada à 
Av. Brasil, n° 4.175, Qd. 2, Lote 3E, Galpão 1, setor Jamil Miguel Sul, na cidade de 
Anápolis/GO - CEP 75124-820, telefax (62) 3642-9440, e-mail covid19@topmedbrasiLcom.br  
/ come rcial©topmedbrasil. com. br, inscrita CNPJ/MF 11.172.836/0001-90, propõe à venda 
dos objetos abaixo indicados nas seguintes condições: 

Lote/item Especificação Material Quant. Valor 
unitário 

01 COVID-19 	IciG/19M 
Rapid 	Test 'bevice 'aidacls 
(WBIS/P) 4rnque 

Dispositivo de teste rápido 
COVID-19 lgG/lgM é um 
imunoensaio cromatográfico de 
fluxo lateral para a detecção 
qualitativa de anticorpos (lgG e 
lgM) para o novo coronavírus no 
sangue/soro/plasma humano. 

Contém: 	 25 
dispositivos e 1 frasco 
de 	solução 	tampão 
por caixa. 

RG MS: 81914040001 

Fabricado por: Hangzhou 
Deangel Biological Engineering 
CO., Ltd. Jinxing Cun, 
Comunidade Yuhang, Distrito de 
Yuhang (Futuro Sei-Tech City), 
Hangzhou, Zhejiang P. R. China 

em »itenta e 
uéo 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 	)00O  (ui(oce 
PRAZO DE ENTREGA: 5 dias uteis 
Condições de Pagamento: AVISTA / FRETE FOB 
Proposta válida por 10 dias 
Dados bancários: 
BANCO ITAÚ 
Agência: 1589 
C/C: 38277-7 
TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 
CNPJ: 11.172.836/0001-90 
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PEDIDO DE COMPRA 

PEDIDO DE COMPRA 	 DATA: 10/06/2020 

E DISTRIBUICAO LTDA RAZAO SOCIAL: TOP MED IMPORTACAO 

CNPJ: 11. 172.83610001 -90 

ENDEREÇO: Avenida Brasil 

N°: 4175 	 COMPL.: Qd 2, Lote 3E; Galpão 1 

BAIRRO: Setor Sul Jamil Miguel 	 CEP: 75.124-820 	 CIDADE/UF: Anápolis/GO 

.......... 
RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

COMPL.: 

BAIRRO: 	 CEP: 	 CIDADE/UF: 

• Descrição dos Produtos: COVID-19 lgG/lgM Rapid Test Device 	BIS/P) 
r  Quantidades IOOO 

• Licença/Autorização Anvisa: 0905833208 
e 	Fabricante/Exportador: F-Iangzhou Deangel Biological Engineering Co. 

	 00 M 
TOTAL PRODUTO: R$ 847.000,00 
UNITÁRIO: R$84,70 

PIS/COFINS e ICMS 
incluídos: ICMSST ou DIFAL. 

iIZAMIElo tQ[:ft. 
A) VALOR 
R) PREÇO 
Impostos incluídos: 
Impostos não 

PARCELA VALOR DATA VENCIMENTO 

ai 100% 12/06/2020 - Avista, ficando a entrega do Produto condicionada ao pagamento 

RETIRADA 
ocorrer em no máximo 
paga. Data prevista 

ENTREGA 

PELA COMPRADORA EM 
06 dias a contar da comunicação 

de entrega: 1910612020 
PELA VENDEDORA EM 

local a ser indicado pela VENDEDORA, observado que a retirada deverá 
da VENDEDORA e desde que a Divida tenha sido integralmente 

Vt-PM 	 LP ! 
POSTERIOR REVENDA 
USO E CONSUMO 

as Partes identificadas nos QUADROS 1 e II têm, entre si, justo e acertado o presente Pedido de Compra ("Pedido"), 
que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições. 

1) OBJETO 

1.1. O objeto do presente Pedido é a compra dos produtos da VENDEDORA identificados no item III do Quadro acima 
("Produtos") pela COMPRADORA, mediante o pagamento do preço estabelecido no item IV ("Dívida"). 

1.2. Os Produtos objeto deste pedido são certificados pela ANVISA e/ou pelas normas regulatórias brasileiras. Em razão disso 
e do caráter emergencial da presente compra (epidemia de COVID-19), a COMPRADORA isenta a VENDEDORA de quaisquer 
obrigações e responsabilidades adicionais. A COMPRADORA reconhece e concorda que o objeto da presente compra consiste 
em Produtos desenvolvidos recentemente para o combate/prevenção de um vírus novo, cujas características ainda estão 
sendo estudadas pela comunidade cientifica, razão pela qual isenta a VENDEDORA de quaisquer responsabilidades relativas à 
assertividade e eficiência do Produto. Q'Lk 
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2V 
2.1. A COMPRADORA efetuará do pagamento da Dívida diretamente à VENDEDORA de acordo com as condiç'báír'ujY 
indicadas no QUADRO IV, cujos valores e datas estão indicados neste mesmo campo. 

2.2. Os pagamentos deverão ser efetuados pelo COMPRADORA diretamente na conta bancária indicada no Anexo deste 
instrumento, que será assinado igualmente pelo COMPRADORA. 

2.3. Se o DEVEDOR não pagar a Dívida até a(s) data(s) estipulada(s), sobre a quantia em atraso, e até seu efetivo 
pagamento, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, multa moratória de 2% (dois por cento) e correção monetária de 1% 
(um por cento) ao mês, bem como eventuais despesas judiciais e de advogados decorrentes da cobrança. 

2.4. O valor da Dívida será revisto pela VENDEDORA no caso de serem editadas medidas governamentais que possam causar o 
desequilíbrio do Pedido e a consequente inexequibilidade do preço, bem como na hipótese de serem aumentados de forma 
significativa os custos diretos envolvidos no negócio (cláusula "rebus sic standibus"), e na hipótese de criação de novos tributos ou 
aumento das aliquotas vigentes à época de assinatura deste pedido, tanto em relação à operação de importação dos Produtos 
quanto a sua revenda. 

2.4.1 	Na hipótese de as partes não atingirem um consenso em relação aos valores a serem pagos à VENDEDORA em 
decorrência desta Cláusula 2 4 as partes concordam desde já que tal fato constituirá desistência do presente pedido pela 
COMPRADORA, devendo a COMPRADORA efetuar o pagamento à VENDEDORA da multa prevista na Cláusula 4.1.1. 

3) DO VENCIMENTO ANTECIPADO 

3.1. O atraso no pagamento de uma ou mais parcelas desde Pedido ou outros pedidos firmados entre a COMPRADORA e a 
VENDEDORA implicará no vencimento antecipado da Dívida. As partes concordam desde já que o presente instrumento, 
assinado por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo 
Civil, estando, inclusive, sujeito a protesto nos termos da Lei n° 9.492/97. 

3.1,1 	Considerar-se-á também vencida antecipadamente a Divida, independentemente de qualquer notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

(1) descumprimento por parto da COMPRADORA de qualquer disposição deste Pedido e/ou (U) a recuperação judicial, 
extrajudicial ou falência da COMPRADORA, ou a existência de protesto, execução de título ou outra divida vencida e não 
paga pela COMPRADORA e que, no entendimento da VENDEDORA, caracterize a perda da capacidade financeira da 
COMPRADORA. O vencimento antecipado da Divida importará no automático e imediato vencimento antecipado das 
parcelas não quitadas. 

4) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. O compromisso estabelecido pelo presente Pedido é firmado em caráter irrevogável e irretratável obrigando as partes e seus 
sucessores. Não obstante, considerando as peculiaridades do presente pedido envolvendo a pandemia de COVID 19, a 
COMPRADORA está desde já ciente de que o fornecimento dos produtos está condicionado à capacidade de fornecimento do 
exportador e da disponibilidade dos meios logísticos de entrega envolvidos. 

4.1.1. Dado o caráter excepcional e sazonal do presente fornecimento, caso a COMPRADORA desista de comprar ou receber os 
Produtos solicitados por meio deste Pedido, ou deixe de pagar a Divida, inclusive nas hipóteses de caso fortuito, ser-lhe- á aplicada 
multa contratual de caráter não compensatório, equivalente ao valor do SINAL estipulado no item lVsupra. 

4.1.2. Declara e reconhece a COMPRADORA que a multa retro estipulada ó líquida, certa e plenamente exigível pela 
VENDEDORA, para todos os fins e efeitos do disposto na legislação civil e processual civil em vigor, e visa o equilíbrio contratual 
entre as partes, sendo, portanto, devida nos termos oracontratados. 

4.2. A COMPRADORA declara e garante que inspecionará os Produtos no ato da entrega/recebimento e somente poderá 
recursar os Produtos que apresentem desconformidades que impossibilitem a sua utilização. Após a entrega/recebimento 
os Produtos serão considerados como aceitos pela COMPRADORA, que não terá direito a nenhuma indenização referente 
a vícios ou desconformidades nos Produtos e isentará a VENDEDORA de qualquer responsabilidade neste sentido. 

Em razão do ora disposto e considerando que os Produtos foram exportados do exterior, concorda a COMPRADORA que 
após a entrega/recebimento dos Produtos, quaisquer reclamações deverão ser endereçadas diretamente ao respectivo 
fabricante, acima identificado (Quadro III). 
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4.3. Quaisquer alterações que venham a ocorrer nos termos e condições deste Pedido, somente terão validade 
efetuadas através de instrumentos escritos e assinados pelas partes. 	 CSit*,  

4.4. A nulidade de qualquer das cláusulas contratuais não prejudicará a validade e eficácia das demais cláusulas aqui 
ajustadas. 

4.5. Toda e qualquer tolerância quanto ao descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações aqui previstas, por 
qualquer das partes, não constituirá novação ou alteração das disposições ora pactuadas, mas tão somente liberalidade. 
4.6. E vedado às Partes ceder ou transferir os direitos e obrigações oriundas do presente Pedido, sem o consentimento 
prévio e escrito da outra Parte. 
4.7. As partes declaram, sob as penas da lei, que estão neste ato representadas na forma e por quem seus Estatutos e/ou 
Contratos Sociais determinam como capazes para assumir as obrigações estipuladas neste Pedido. 
4.8. O presente Pedido passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo, revogando quaisquer contratos ou 
entendimentos anteriormente firmados entre as partes quanto ao objeto de instrumento. 

5. DO FORO 
5.1 As partes elegem o foro de domicílio da COMPRADORA para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do presente 
Pedido, podendo a VENDEDORA, contudo, optar alternativamente pelo foro da Cidade de São Paulo/SP ou pelo foro do 
seu domicílio. 

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e eficácia, na presença 
das duas testemunhas abaixo. 

Goiânia/GO, 27 de maio de 2020. 

TOP MEO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 
FERNANDO GOULART DE CARVALHO CAMPOS 

CPF: 013.079.841-00 

COMPRADORA 

Testemunhas: 

2. 	  

Nome: Nome: 
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Crista Alies Ribeiro Autorização: Mdy 

Versão :01 Datt 29105/2 

TOP MEO / 06- nte: nCoV200505 Validade; 04/ 

NÃO ÍQLfl VALENTE 

De acaSo com os res;itados obtidas e com a análise de advalêad entre os eq*ipaocato.sImétodosíts, a 

comparação está: 

EQUIVALENTE 

Data: 29/05/20 

Uuitd44 

ca: Setor Técnico 

FOR Registro de Controle Interno 

ExécuçofMayara Cristina Alves Ribeiro CRF GO 1213. 

Comparação (Qu 

SIOCLIN - Lote: 0006 Validade: 03/2022  

Anaflto: Teste rápido novo coronavirusAc IgG/fgM 

Resultados possíveis: SORO NÃO REAGENTE (SNR) e SORO REAGENTE (SR) 

à: Ees 
rwaêu Of 

Iiritmed Gon!a LhoratÓflO 
UnftneOIl k - 

4 

M ode 
Total Positivo Negativo 

12,5 0,5 12 

20 8,5 12 

Amostra Método A - EGMIIGC Método II - IGMJIGG 

1 SNR SNR SNR SNR 

2 SNR SNR SNR SNR 

3 SR SR tJt&tW* 
4 SR SNR SR SNR 

5 SR SR SR SR 

6 SR SR SR SR 

7 SR - SR SR SR 

3 SNR SEi SNR SEi 

9 5  SNR SR SNR 

10 SR 	. SR 5   SR 

11 SNR SNR SNR SNR 

12 SNR SNR SNR SNR 

13 SNR SNR SNR 	1 	SNR 

14 SNR SNR SNR SNR 

iS SNR SNR SNR 	SNR 

16 SNR SNR SNR 	SNR 

17 SNR SNR SNR SNR 

1$ SNR SNR SNR SNR 

19 SNR SNR SNR SNR 

20 SNR SNR SNR SNR 

Negativo 

Total 

étodo 8 Positivo Negativo Tot 

vp+fp 
ffl+vn 

Total vp±fn fp+vo rC  

VI! 
ff1 

Positivo fp 

Negativo 

n Número de amostras 

RESULTADO 

Método E  

Livo 

Equivalência Fquivalêiwia dos métodos quando a 
Coutordãuda Pereentual Total for 

maior ou igual 95% 

 Total- Qntawd&u&u Pencnhffii otfl 

TOTA IGG, 

LEGENDA: 

Ações corretivas (quando aplicável): 
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ISSN 1677-7042 	 Na82, quinta-feira, 30 de abril de 2020 

PORTARIA N5 324, DE 22 DE ABRIL DE 2020 

Divulga os Resultados Trimestrais alcançados pela 
OGCIP/A moi se nos ciclos de 2019. 

A Gerente Geralde Gestão de Pessoas da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, ro uso de suas atribsições legais, e em conformidade con, a delegação de 
competência outorgada pela Portaria n5 1.596, publicada no DOU de 9 de agosto de 2016, 
resolve: 

Are. 12 Dar publicidade aos resultados trimestrais alcançados pela Gerência-
Geral de Conhecimento, lnosaçao e Pesquisa - OGCIP no Programa de Gestão Orientada 
para Resultados - P608, atendendo ao disposta no 500 do are- es  do Decreto 1590, de 10 
de agosto de 1995. 

Are- Is Os resultados alcançados pelos semidores ingressos coo PGOR, lotados na 
Coordenação de Gestão da Transparência e Acesso à lrtnrnoaçlo - CGTAI/GGOP/Al'JVISA, 
estIo dispostos no Aneso 1,em corsíorm idade com a Portaria n5  1.152/ ANVISA, de 19 de 
lenho de 2019, publicada no Boletins de seralços da Antiga n6. 27, em 24 de lunho de 
2019. 

DANITZA PASSARAM ROIAS BUVINICH 

ANEXO 1 

nu oraaLcIeoLslu, INOVAçãO E PESQUISA - esor 

Dadas de 50,422 de Pradutleldnde Ice 51 de lsse do coOesstAÇÃo na sestÃO DA 7RAOOPARÊNOIA 
Is INPOEMAÇtO IEOTAII 

E Att550 

515P[ MouAtIOAOt an  CICEO PERÍODO 2 an cicLo PERÍODO 3 42 EI0.D FraGata 4 

1806747 ltLuteAasLso O t O O 20.00% 00/12/2010 a 
11/12/2019 

1170266 TTLRT00OALIIO as,glIs ao/es/leoa a 
51/07/leso 

20.00% gs/sa/2508 o 
aa/oe/oase 

r,,,ec-a 	à 
gastaste 

01/11/2010 a 
31/12/2005 

117e14e Tnl.rrmsd140 25,005 01/01/2000 a 
nu/e7,0009 

40,0050 01/58/2505 a 
50/00/lota 

07,00% 51/01/7909 a 
ao/lo/boa 

1420861 TeLercsadLHO 33,00% 08/07dl019 a 
ao/co/atua 

ae,tsts ai/se/anos a 
51/10/bOa 

012.5000 01/11/2000 a 
31/02/2.005 

1402061 IELITNA5ALHO 12.00% al/aa/2i14 a 
21/07/laos 

2410a4 ai/sentis a 
01/la/boa 

48.21% 
1 

as/lo/latO 
01/02/7905 

21754e1 ToLrreseaLao le,staN 51/s1/2515a21,005N 
51/67/3500 

05/05/25210 a 
05/10/7505 

li,onoa 	A 
eeulestnss/17/2515 

51/ti/lese 

1420571 TeLerSAnaLso 05,5015 51/01/2015 a 
os/a'/lsao 

28,00% 02/0812ota a 
ai/se/loas 

30,050 ao/la/asIa a 
51/sapato 

2262475 10LESA54LHO 04,10% ao,000/352a a 
31/07/2010 

5Z% 52/09/2015 a 
u1/1e/2005 

27,05% 01/11/1011 a 
1l/s2/2Os9 

3S DIRETORIA 

GERÊNCIA-GERAL DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAIJDE 

RESOLUÇÃO-RE 95  1,312, DE 29 DE ABRIL DE 2020 

o Gerente Geral de Tecnologia de Produtos paro Saúde, no ano das 
atribuições que lhe confere o K. 156, aliado ao are. 84, 1, li la do Regimento Interno 
aprovado peia Resolução de Diretoria Colegiada - RDC ne  255, de 10 de deaen,bro de 
2018, resolve: 

Ar,. 1' Deferir as pelições relacionadas â Gerência-Geral da Tecnologia de 
Produtos para a Saúde, com validade de 1(um) ano em atenção ao sri, 12 da Resolução 
de Diretoria Colegiada - RDC nos 040, de 17 de março de 2020 e considerando o art. se 
e o are, 10 da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC no 349, de 19 de março de 2020, 
conforme anexo. 

Are. 2' Esta Resolução entra em vigor te data de sua publicação. 

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA 

ANEXO 

NOME DA EMPRESA / CNPa 
NOME COMERCIAL 
NUMERO DO PROCESSO / REGISTRO 
PErIÇAO(ÔES) / EXPEDIENTE(S) 

BPX1'ER HOSPITALAR LTDA / 49.351,78e/0001-90 
PRISMAFLE% 
25351.132/R2/2015-44 / 00145240409 
80220 . EQUIPAMENTO - Altereção de registro - Aprosaçã o requer ida 

AftsraçàoJinclusão de local de fabricação (unidade fabril) / 1247972201 

DP IMPORTAÇÃb,  EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LIDA / 17,844,706/0001-00 
LANCETA PARA CI TESTE RÁPIDO LOVID-19 lgM/lgG 
25352.534974J2020 97 / 80541085002 
8030 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico / 02613717.01 

ENDOSSAX COMERCIO, IMPORTAÇÃO 6 EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS LTDA /07.427.470/0001-85 

TERMOMETEtO INFRAVERMELHO AOLON 
25351.045971120201 180393919003 
5024 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde 11295807207 
TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PENRUI 
25351.034971/2020-83 / 803e391s002 
8024 - EQUIPAMENTO - Cadastro da Eqaipamento para Saúde / 1281863201 

Future Medical Eireli EPP / 27,545,32410001 61 
COVID'19 leS/IaM Rapid Tese Kit 
25251.29820E12020'83 / 81756700001 
8433 - 15/0 - Registro de produto 11115750900 

GETII'IGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. / 06.025,107/0001-30 
Miaturador de Ar/Oxigênio SECHRIST 
25351.31661612020-01180259110171 
00027 ' EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para Saúde / 

1207655204 

IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA / 12.255.405/0001.e0 
Sistema de Raioo-X Móvel IMEX MEDICAL 
25351.26140912020-01181655630020 
3049 - EQUIPAMENTO - Registro de Equipamento para Saúde, de Médio e 

Pequeno Porte / 1035858201 
Sistema de Raios'X Móvel IMEX MEDICAL 
25351.261410/2020-28 / 81655630021 
8049 - EQUIPAMENTO - Registro de Equipamento para Saúde, de Médio e 

Pequeno Porte / 10a5580200  

MBIOLOG DIAGNOSTICOS LIDA 103,590.36010001-89 
ALLSEtUM EIA COVIDI9 1CM 
25351,211998/2020.20 / 80047580200 
2433 - IVD - Registro de produto / 0003854202 
AI,LSERUM EIA COVID19 136 
25351.212021/2020-79 / 80047800201 
0433 - IVD - Registro de produto 10883864200 

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA / S&295.21310001 72 
Ventilador E30 
25351.316549/2020 71 / 10216710389 
8040 - EQUIPAMENTO - Registro de Equipamento para Saúde, de Médio e 

Pequena Porte / 1207274204 

RENOVA MEDICAL INDÜSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA / 31.047.312/0001-84 

SARS-toV-2 Arntibody Test Icoliaidal gol dimmunochromatographyj 
25351.270726/2020-19 / 81747770017 
8435 - IVD - Registro de produto / 2061211204 

VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LIDA! 
04,718143100194 

Concentrador de Oxigénio CAIRO 
25351.346197/2020-'98 / 80102512460 
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Eamilia de Equipamentos para Saúde / 

1204127201 
Concentrador de Oxigênio 
25384,046165/2020.07 / 50102512405 
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Familia de Equipamentos para Saúde / 

1294322201 

Na de Processos: 15 

NOME DA EMPRESA / CNPJ 
NOME COMERCIAL 
NUMERO DO PROCESSO) REGISTRO 
PEr1ÇÃO(ÔeS) / EXPEDIENTE(S) 

ALAMAt TECNO CIENT(ÉICA LIDA / 4g.o44,asg/0001-42 
CORONAVIRUS COV1D'19 lgG/igM TESTE RÁPIDO 
2sasl.212o25/bo20.e5 120049120108 
8433 - IVD - Registro de produto / 0892358202 

DlAGEõS1'iA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ' ME / 11.442,456/0001-90 
COV1D-19 lgG/lgM Rapid Test 
25351.224007/2020-66 / 5060972O150 
0453 - IVD - Registro de produto 10922805200 

ML COMERCIO EXTERIOR CEDA / 52.541.273/0001-47 
ML qSARS-00V'2 lgGJlgM CasoetIe Rapid Test 
25081,291152/2020-12 / 10200700125 
0403 - IVD - Registro de produto 11125736239 

UNA MED1C IMPORTAÇAD E EXPORTAÇAO LTDA 132,247.38010001-50 
COVID'19 leGueM Rapid Tsst Device lWB/S/Pl 
2S051,21t627/2020'le / 21914040001 
8433 - IVD - Registro de produto / 0903833208 

lhe de Processos'. 4 

Total de Empresas: 4 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 

PORTARIA 99  2.172, DE 29 DE ABRIL DE 2020 

Dispõe sohrs medidas administrativos excepcionait 
para e garantia do continuidade dos instrumentos 
de repasse, decorrente do estado de calamidade 
pública pelo Coronaeirus ICOVID19), previsto no 
Decreto Legisla tiao na e, de 20.03.2020 e de acordo 
com a Portaria n5  154, de 50 de março de 2020 e 
Decreto na  10.315, de 6 de abril de 2020, 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, no .ama,. da 
competência que lhe confere o are, 14, Inciso 1011, do Estatuto aprotsdt pelo Oecreoo 
8.967, de 3/10/2026, publicado co DOU, de 4/10/2016; e 

CONSIDERANDO o estado do colamidada pública, decorreste do Coronaviruo 
ICOV1D-39) reconhecido pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n5  6, de 
20,03.2020; 

CONSIDERANDO os termos da Portaria n0  158/GM/MS, de 5 da fevereiro de 
2020, que declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional IESPINI cal 
decorrência da Infecção Humana pelo sovo Cironavirue COVl0'19( 

CONSIDERANDO a edição da Portaria n0  134, de 30 de março de 2020, que 
altera a Portaria lnterminigterial n5  424, de 30 de dezembro de 2016; 

CONSIDERANDO, a obrigatoriedade disposta no Decreto n0  10,315, de 5 de 
abril de 2020; 

CONSIDERANDO a necessidade de medidas de proleç3o por toda sociedade 
para o anfrentameoto da emergência da saúde pública decadente do Cororasirus 
ICOV1D.10); 

CONSIDERANDO a importância de continuidade das ações públicas, 
notodarnente do saneamento básico e saúde ambiental como medida de combate ao 
presente estado de calamidade pública; 

RESOLUÇÃO-RE Na 1.313, DE 29 DE ABRIL DE 2020 

O Gerente-Coral de Tecnologia de Produtos para Saúde, no uso das atribuições 
que lhe conrsre o are. 156, suado ao are. 54, 1, § lodo Regimento Interno aprotado pela 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n5  285, de ID de dezembro de 2018, resolva: 

Ad, 1 Deferir go petiçtes reladoriadas à Gerência-Geral de Tecnologia de 
Produtos para a Saúde, conforme anexo. 

Are. 2' Esta eoaoluçao entra em vigor na data de sua publicação, 

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA 

ANEXO 

LIMIAR I4EAL7H RUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LIDA 
05.652,247/0001-06 

RESmart CII RPAP 
15251.346972/2020'41 / 80488299005 	 1 
8024 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde / 129580921 

tI 

NZ,00a N/ 

cate doeueenrs pedeaa,ssellaedaaaesd,seçsel,tsiesse 
ette:/Asosa.lv,a,s,he/,stnrskaadnjstei, mIa adota 01052020543550005 

000ua,mne assoada daisainnea 'mIs's, siF PIO 2.055-2 de 24/oe/200t, IOP 
los iasS,ai 	isfraente,in,sa da cAsaca rabie,; Seaailela,- lcP-eusil, 



1210612020 	 Gmail - COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Secretaria Saúde SMS 

COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
2 mensagens 

Antonio Carlos Matos cacmsantos1@hotmaiI.com> 
	

11 de junho de 2020 às 11:26 
Para: "cIaudio.pmvc@gmail.com" cclaudio.pmvcgmail.com> 
Cc: "licitacaosaudevc201 7©gmail.com" clicitacaosaudevc201 7gniail.com> 

Prezado Sr. Cláudio Costa 

Coord. Apoio Técnico Administrativo/Licitações - SMS/PMVC 

Segue em anexo, para sua análise a apreciação, a Cotação dos Testes Rápidos da COVID-19 (Coronavírus) para o 
devido Processo de Compra por Dispensa de Licitação. 

Informo que resido no município de Vitória da Conquista e me coloco a disposição para quaisquer esclarecimentos 
que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

Antonio Carlos Matos Santos 

Representante Comercial 

(77) 99180-1490 - Tim e WhatsApp 

Enviado do Email para Windows 10 

5 anexos 

Cotação Vitória da Conquista 10000 Testes2020061111071703.pdf 
5561< 

INNOVITA.pdf 
3762K 

INSTRUCAO-DE-USO -1 de 1.PDF 
597K 

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.pdt 
741< 

APRESENTACAO KIT COVID INNOVITA- AC MATOS.pdf 
- 9611< 

\\9 

acmsantosl@hotmail.com  <acmsantosl@hotrflail.com> 	 ii de junho de 2020 às 12:11 
Para: cIaudio.pmvcgmail.com  
Cc: licitacaosaudevc201 7©gmail.com  

Esqueci de solicitar a confirmação de recebimento do referido email e seus anexos por favor. 

112 
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Gniail - COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

[Citação ocultada] 
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12013'raCoVf ia hornaaaerum/p]esnaelvesa aaswlrolebtood a preimeararta forahe ooaillary arsgr,orisol 2011-rcoV 

inlectiara. '11r ronhinsrsaio'r ar exalados ia iarrecrior wilL tia corrabinad rrirh tIre pacienta nuance 1 rnaatrestalicrt 

.aelartharaalhar nicthcds. 
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Instructions for 

2019-nCoV Ab Test 

(Coiloidal Gold) 

INF4caVITA (Tananhan) fliologroal Teohno!ogy Co.. Ltd. 

2019-nCoVAb leal (Coliordai Gold) 

lhe mdl is inlerded for lhe qualitalive delerliora ai iglil and n0 
anlibodies agajnat 2019 Novel Ooronavrrse 12010.nOoV) e 
human eenaaadpiaearanveraoas virola hiaod epeelmeel and for alie 
auxihary diagrosie aí 2019-aCoV iníeeiioe. 

Coroaaviruses (CoV) are a larga fsesilv -of siruses filal cause 
ilinees caeging Sorvi lhe cornmen raid lo more severa diaaases 
anaIs as Middle Easr Raepiraiery Syndronaa M005-00VI and 
Severa Acule Respieelory Syerlrome (SARS-00VI A novel 
coronavirers (nGoV) is a nem sisaIs thal has nora beca previotasly 
idenlifiad ia humana. 

Commoa sigas ad irefecrion entreis irespirelra'f synaptame fever, 
ceeah, shorlal eis of brealh and breafs"rg dilficuiles lo more 
severe cases, iaieclmon cai cause pneumonia, sovem acate 
mspiralorll saadmmo, icídney feilere and evea dealh. 

Sineadard recornmendetrons no prevenI infeclioa spreadinclade 
regalar heod aasiasg, ceveriag minei and nove vdsen coughirlg 
and saeeaing, tharoegiaiy esosirag meal and eggs. Avoid flose 
corrlaci mitra anyona shcsring ermptoms ci respiratora' juncas carIs 
es coaghing and sneeafap 

A novel ooienaviras (Ccv) ia a nem sbain of coroasdeju llaal has 
aol he-en previously idenified ia humana. Tias new, ar firoveO 
coreasvires, no-v/ calhe 20a9-eCoV, had n°1 been previoasly 
deleelad safara lhe ouibreeii San reparied ira lMahan, China Is 
Decenrber 2019. 

Cerrerl aslimales ar lhe incubaton psnocl rente mona 1-125 dava 
silh saediaa cataratas o! 5-6 darse Tireis eslhaaaies 'viii be 
retlrred as more dela her.nrnesevsilslais. Basad en informalion 
from obter coonaeiaus diseases. and, as MEles and 5/55, lhe 
ineebaton pedod of 2019-aCoV covid be reo lo 14 dava. WHO 
recorsmerds lhat lhe folhw-u,, aí contares cc coralamaed cases is 
14 dava. 

Tadale Ilaere is no epedeo medicina racoraarnended ia pravent a' 
treel fac novel corosavims. 

The CII detecte 2O19-nCsOV I914 and MG anebodteljby 
caplere rnethod. lhe alroceilalose ia,ea,breaa -r coaet#Tbiev P1 
nrorrse-anf hr,maav rronoclnnal iaM ceilibodiea,\.jse.anm 
hsmanmoaai gO anllbodiee ard 
eeebodiea 'Das ,eeosahalaanb 2019.nCoV erliten and mouca 1,0 
anebedies aro lebelod alIa coiloidal gold ao a tecer. Afie, 
aeidllioaoríhesraveimens. f 2019-110eV igM anlboedes are 
preaer.t, lhe anlibodies miii bind lo coloidal goid-ooalad 2019-
nCoV anliga'aa lo form tonapoenda, vIaioh are ierlher eaplared ba 
prn-osaled monas-cedi humsn lgM antbodrea to fama ate 
compoasda, and generate parpie Irre (AI). li 2019-nCoV IgG 
asf)aodies are present ia ~men, lira sraibeoiies sul biS lo 
coliodeu gold-lebeled 2019-aCoV cesegens lo torra compounds, 
ano lurlher tom, rearv canapoende by biadinri to pre-coated 
mouca-and hramen manoclonol gO andbndiea, risida 9ive dse lo 
parida Ime (0). Dia biading ci coiloidal gold-labsled moves 100 
aafia.elles relI, goat-anIr-moale I9C- aalbodies viii preaent pepia 
lira sal'ich iv naS as lhe centrei irnc(C) 

t.Sealed foil ponches e'coniaivaing: 
a Dia casserte devica 
b. One deaiosvni 

2.Specinaen dileant 
S.lnalluctioaa for alie 

a. afere cl 411-3011 (39.21- eeFr 
o. moe lhe teai'Mlhia 1 haaer alter cflenivg lhe poteS ssderôo% 

hamidihv. 
Oca produclon dccc and expdralon date en label. 

Consider ana' nneeerials ofhuman arfam as mnfecbues and 
handie caem asing slaedard bia-safeo3v procedares. 

1. TIre kit is iariended for tese nnly in seruanlpiasmsheenous 
alicie blood epedn,ens. 

2. Specimana should be coliscled by aiaadard proioccl. 
3. Thevenousshole blood a peclmons couid Se stored ai 20- 

Sr )36F-46F) for ai, to 5 days, and 8 conrldnl be trocara. 

Vences edarvie blood apacimene cai be anli-ooagralated reaIs 

rouline dosaga ai Imporia fO.3-2SlUímL), eodium dareIs (38%. 
eqeivaienl lo l7elrarol&), eiliylelediamin elevaacelio and 

(EDTA) (4.55mmoLIasL* 0.85 mmolimt) 
4. The 581cm or plasma speebaaens cond he dorsal ar 70- 811 

(36F-46P) for up to 7 dags, and calca ia Ornoen ai -2011 

-4F 	for 6 recatos lhe epecielena are ropeaiediy flores 

and thacead no more lhao 8 limes; itehouid lia lhe beal lo lesa 
lhe sanrpie afiar daleotion imeaedieteiy. 

5- P. lo lesting, brirsy trocara sparimens lo 50cm temperolare 

siovaly and min, genlly Specimans centeirsh,61 viaibte mate' 

shoeld te ciasitied b1s canlritegetien beioretesling. 

1. Alimnalre lesa. apecimen diiuenl endfor ccnalrols to raaoh 
(dera leançeratura 1011-30L (STF-86T) prior lo tesling. 

2- Remove fias lest edeviçe irem fite sealed pouch and use ii 
ne scan as possibia. 

3. 	Placa me lesfdavica onecisan and levei surdina. 

4 	FROMTHETOP OFStIE SPECIMEN WELa: Md 20jL 
versada nuble biood cr IO5L senjmlpfesma rpcdmen into lhe 
sped saca vali 

5. FIOOM THE flOfloM DF lHE SPECIMEN WELL: Acto 801s1 
or2 drope ofspaecimen ditisen jato taespedmen 'vali. 

6. Waicfar lhe calored lIsa(s) loeppear Read eesaitssailhin 15 
minatete Dormi rend lhe reeult atei 15 namoras. 

Li. 	

caseira 

Maar!.dflss'l 

1. I910 Posilivc: The pmseaee aí lura puaple bonde (Mandej 
indicares positiva for 2019-nCoV igtoaalibodvs 

2 	'90 Positivo: 'Ore presenra of tIro petpie bancas fel andO) 
ieaiicalas posiliea for 2019-nOoV gO anlibodiea 

3. igc & IÇG Positivo: li lhe O lare arj Sotia M and a une 
deveto, ii retraIas positiva for hall, 2019'1.CoV lgld and 
1gi3 anliboclies. 

3. Ilegalive: Only one peanple bard appeattng ai Iae control mine 
(0) irdhrales neoafee reeralr 

5, havalid: li cantai tine (C) coas lo appos, no menor whelher 
lhe CitI line is visible or nos lira lest is inaalid lnsuf5eiena 
specimea volume ar mnorareol proeadural lechniques are lhe 
moes ld,ely rea000s for cortai line failelra Revieevl lias 
procedere and mpeal lhe leal mliii a nem tese divisor li lhe 
ploblem persista. fOU siaoald imasediafela' siop lsrng lhe Is! 
wuih lhe teme LCD' No. ard rootant four local dislnibatnr 

1. Use lhe natonal ar eslerprise retereasce conllots foe lanlin,. 
and lhe resulte mccl lhe detector reqorremeate 01 nelionel or 
enterprise referente controle. 

3 Tese lhe aampIea vim a hior cl 1:320 eu lhe origInal 
concenlretions wilh lhe 2019-nCoV cato anllbodr and 2009-
nCaV lge malhada'. No hook eflece mas ohserved, 

a lhe clhaical frise of tais produot is besef eta lhe 	fear 
diagnasis i etrclrision erlieda of fie rlsa.aee idenliled ia lhe 
'Noval Corenavirua Pneumorda Diagnosie and Treafjaienm 
Program Clinical reseerda mas conducaed ia 5 instlulions 
and flae lotei cases viera 447. Using fr,ie til, aio rales out ai 
126 clinically ccefirnsed casas are positive. sial, atar sentiliviay 
ci 87.3% (95% Cl: 5fl40% lo 92.0%); 12 cases oà dinically 
eedudeud caces are lota tmi negativo sith lhe spacificity cd 
100% ids% Cl: 94.20% to194%) 

e Avoid daing spedal sampies: red baoisgroend alilaf appearja 
lias hypedi paaaia (idglycedrlecoeeenlraliera ldeher Inda 2Smg/ 
ri!), ictericssmples Rulimbita ocacentafon higher Ilaan Olmgl 
roL) and heancdylic spadmer (hemnulobin eencaalraben more 
Usan 5.OmnJmL) 'ti,ich may affecI alIe real recair 

5. lhe 2019-nCoV lgM leal vias alvo avalsraeed 'silh eamples thal 
eec lgM poosilve for oa,er diecases as Iialed ira ehe lo1Iov4eg 
rabie. No doas raoeüaiev vela obsomod 

ni, 
.504 	 Oeieeaevaa 0c43-l1sl 

Ocrsreaieerluea-Oel 	 Cv,eeaeisan258<ant 

leaena e-san reine lasseira 	erraste 

--------------- 

selei tina nora. 
larias-.senslailoM 

COMaM 	 alvas-rasa 

lvflaeiaa a sala lIM 	 sennlelavsyeeelal siso anel 

suessal,aniala 	 eveesIsalsu 

Ovlerrran6 a_soar 	 se elsa la04 

cylaaeoeesrsv lesa 	- 

caere 11h! 

veies:la.eesia rias III,! 	 riselisavua sana 

cuavneeeea prassarseav are 	Oarosvvd,o penares/e InC 

caeaaaaiastea areal alie 

6. Tire 2019-nCoV loG leal rIas alio evalaaled sril, samples lIsas 
are IgO posilive ler olher diseasas as iisted Is lhe foliorriag 
latia. No croas ,eacriviay usa oh e~ 

r-_vras'.seesssa-rra 	 osvsraaae,Orta-90 

co aesr,seslLOa-l0e 	 rasea,ia.e23a5-lne 

rl:rrjsvsesseve 51111 leevapa 	ilalta-arn i lef,uereearieealai a_lesa. nseeaal 

He~r 

 iralreesn ursa aasa l 5a° 

ii 	
-ra° 	 violaste - 

lsieeasaneess loa 	 ne000eam seaeveel asia lO 

ldeeee'svsr1a 	 Eviseerastie 

earaeevaa A.lae 	 as raro la 

las 	 ' csuorenareerrsa te 
Relas/is lua 	 Mesas 

'/aveel'a-eeslsrdssl5n 	Peaiaeaaeevrnnavs 

seelsçaaasaneassmeleelan 	caavaaaerereleveraveao 

Imo,,-  aease lIa 

7. PLANA and AMAdrn'teal,ibil cmos reaolidty 'vela lia leal. 
a ~no anlivireis auch like Epielaa Iaydroehionmde (e4molL), 

Rihaaeirin (O4Oangdl.), tnterfarce (sODnmgvl_), Oseliammair 
(acSDmg)L). Abidol (uraOmgJL), Lalaatlôoseias (e200mgíL). 

Azihhromycin ( a OÜmg/L), Ceftriaeoae ( e 400m9lL). 
Maropeaem (a2OchragJL) have no interferente client co tias 
deladion ef lias til 



9. Spetemiclupus erplhematosus lias na interiarnace aSnal on 

lhe deteadon aí dite 54 

113 Non-epecita I13M anlibody ls0.BmqImLl and nan-epsailo &JG 

snlibady (~4mg/rnLl luva no inlerference altec os lIas 

dnleaffret ol Unia til. 

11 haperin, sodium atireis, EDTA and otiter arilitasgolaitla lissa 

na interlèienae aSnal on lhe deteolion 01 lide 511. 
la The precision as pari meus veda rsrrtieet oatl Isy dífiere.nl 

experimentem. aI 01tíereril tinias and sI dilinrent placas, and 

lhe resulte mel Une pradijol performance requiremania. 

la Alter lhe spedfia ]UM positiva aasnple mas danlanyed te, 
maraapinelhanul. lhe 1pM real resuil mas nepsliee. 

14 Afta, praltmlnarg avs]ual,an, ice hasirsily cordirmed Iliet lhe 

dSi,al pedarmance aí Sie prodaci San menti [e nmargnnay 

nnnds cl sue epidemia. '[lia produol udi furffier colleat alinical 

dela la cantai, lhe cliniral perfarnianon ol lhe product alter tI 

is mstkalnd. 

Lifít 

1. The i<tt istor quslilalive deleclion and sid disgnosis use ceíy. 

2 tu lhe eanly phasa cl irtianlinn. no I9G ar lgM antibody ciii Se 

ptoducnd, ar lhe ltInr edil lia very lora, lhits, negaSse raseI sUl 

onasr. me-las' 	'*111 bo conducnad lis 7-14 da», and lhe 

earnpla tiraI is acllnats bel lata vuti lia deleaned'nparsltel 

during ie-laslin5 to ounllrni wisather lhe serolagy lume 
poetisa ar lhe Star narcoses signdiaanthr. 

a. '[lia rrfnercxr aslue 01 saraiogtcal anlibra[5 deleation is 

limitaS lar lhe tmmune-aoniproniisnd palienta ar patenls edio 

lecetne immunosupprsssive lhenspy. 

4. Positiva I9M anlibody Icei cdli oScar not antp is pnrnsry 

inferlian boi siso tu secandsry iniacilon. 

5. Positivo gO leal indicsles previous iniaclian ar nesondany 

iníer,lloe. 

a- lira conntmaalion ar avdusiret ai inieclion miii lia norilli'lauot 

wtlh lhe paitenfr clinical msniteslniionaor lacUnar olhar 

mnlhads 

IJ lNtOVtTe irAvIsasissI 510L00]C#L 'iEaHNoLOaY ao., lis. 
Fie mc caie lnenl, Hioli-isdi lidisivat Otaispoeni Zere, 
laatfet, Haia'. 1a4450, China. 
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1. Use frasin spednseos aScensor pnasib,a. 
2. NasaIs raad altar 15 minutos aro osnsidemd invatid. 

COV!D-19 Diagnoss and Treatment Program (7th Edition) 

Section S. Diagnosis Criteria 

II. Confinned Cases 

SUapected cases having aither caie of the foliowing etiology ar 

serologicel evidences 

1. Nucleic ecid positiva by real-time fluorescence RT-PCR 

2, Highiy hornoiogoas to known SARS-COV-2 hy gene sequencing; 

3. Specific IgM and tgG antibodies both positive; ar 

Specific IgG antibody changed from negativa to positiva, o: 

Specific I9G antibody increeeed by ali teast 4 limes in recoveiy 

phase compared to acoste phase. 



I. •21 ML 35. 42 t44 ~7 O. 1 44 21 fl: 
Days a-fter onset 	 Oays after reinfection 

Ao 	EUrepeseotohoe, OUNcuO CUbro 0/, UUOUOh1 dedureUliul: 

Innoodo (íangohoo) inIogiceI Teçhoobopp 00., Ltd. 

P00. 600 Joioit000reet, High-tnoh IntUsUrtol Dneelopmeout 

Zone, QlaUi'en, 064490,H*ncl, China. 

ieeboIoUUed-ihn 00 Oudnreeko ei Ceerceoh; 'OU CU0O oUioUth lhe Mono III efebo 

Enr000en'D,eoUUiniaUTilOCenIe dcc Dionnonlir MoeionI 	alce, n00 heo 

enb,eoeUnd lhe rnqoienol Ucohroíoej doon'n0000doo, ruo lia. bolUowjr,o IdE prndoerno [for 

prufeooiønnl une 

lo- tiro NnftUcilOnfo CorofnierUr AnUibIinieo bis bonn .ra,oUie •OUUU 0F1 

SUPINO Europe 3d - ice nppoinien Auihcrrd Reprenenraldo eI 

hinkugivai TorhenUny Co. Lia. 

e,orrriooi,nn [e [rio nUoie0000iit AuriceilIna oIoOUneEaItpnne00099Iee 
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CERTIFICATE FOR LXPORTAT!ON OF MEDICAL 

PRODUCTS 

0)1)4%: R1%RILI 20)01)07 
(otoificate NO.; Cofli 	toc(eo*eJ. 1).co coocng je lo tocothja ÍeOOM 
07 (tRoei i)o.g Oo-ooeleiee Olei. tojuei 7) 272)071) 

1)204(00: 0)5702)0 
eooltgUg): Ogte7tot pci oltodoel Lei. 

714711); 7000$71 
Lelo): DbcoptiOtdiidiítt 

4(1000)0*17)4: 4000)1)07 
Elegi retoco 	elirteete (00: Otto;) te pci ejatitel Iii. 

717004(22:71114(02707227 4(fl71%))7114 
acto Lo torci: teotolta (T:agiOgI Olologi cai Tochotiago te. Ltd. 

(1; 222 .4(0)1*0017071 
aoegfatttrer; 007. 00. Jade Otroet. fiji-tia) Itejostriai 

opooc) Zaeo. 77;j: ot. 1)272. 

712017)17)2% 
7002 id )Otg Noeci-clalci: 

(cg t:leooeo Ng.101607to 

Fh2L íÊfl(1)71. Thoo 02 ia ~Y choR lhs 
aboita produto sova 017011 ragisicro) lo ia rnaieolaçtured and colO in 
China. 

Cc 
rio Cor017oaüoon Ssy cO 

TOM alSolis 0*207 Roodooja Cigs:H 

::o:oNr;:i:.litot 11127 Ei-cO 0010;guza)e2a 

tnnovitt* trangjohan) Ulogical 
T07CIEI010CV Co Ltd, 

No. 899 Joixin ; 	H1ío49ch 
Industriai Davekopment Zona 

Ciun 075 
064400 toSsi! 

China 

rJoaPon criO Davrlop000sro. 
a-vilosa Otooncol:t Voto 071 

lo:lect)eon Dloeagag. Fenil1)v T 
ociodín ORbe)) 71o0 4-olho N2)o 

Pao hca Coce Minicg-ior 7105 hoci oeieOoac-c::tt npac07nt la 

EN ISO 1346512016 

toetig:i)*otl. 002070.007- P7tErdgcNeJlOS711ar. lo IlhiltOto 

EiliiOceDugg 	 2)70-70-10 

CoiloaracO Rc0lalroaeidi 	ieX 00727030021 

.Aaoagdltraa dcnead.Ooaofl Mc.: Coroou 021 

TlagCei0gsgiisrololual:t 	251)100)17: 
Ceo4(locjIat 3707 

Dote 7)0105-1) 

TOM Riiattrlaied LOA P~lo cetiM - 
1i-000l0011oc 
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Manufacturing License of Medical Device 

 

Regstration ImbEr: &eeT;.DA pySiLct!m, 	NrnTlEr: :c•o 

rshaklcIcafl2chrc!tçjCoUd. 

Mdm 	efe itradea:noff3 Jear.Sre~t, fieh-terh :nde-.rn ev&çment 
Z.,eÇfl,fr.rhUdm. eeI:;ÇCfe 

Mdresefe,anofaaurfrw o. affltae. SaeT. Nlgf-tacft tstrl Diaft.,ient 
Zona onanaa 064E0, 1cbd, :ne,a. 

Lan paeamnnfern.ZhnnOOaon 

LntpTien!tIndpsL Zhanaxtjnn 

Saa!paeO.tsd%aahA: 2onZCetenaan 

ZIssfo6S1OOOCefcaJ a rcnlconrnor,ouçnnnnnarvnenifment ff40 fl-f,tTo tngnoetkteot 
a ano a ano es-no ro dota estas tesa 

IkanseIssIeklgÁuIhoa*r Hetatai001M 
tostas laiCa 'e Pesas 2O4 	 eeaeedflaie:27 Denodo 

Opnrsisod b COstas NdSPA 

Innovita Supporting Wuhan 
	

Innovita Supporling Czech 
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Innovita 20194iCoV Ab Test reported in CCTV-1 

Letter about the receipt af Innovita 2019-nCoV Ab Test 



Hospitais using innovita 2019-nCoV Ab Test 

Pii c, Lti 	 Hubei PrijvinúsI HDital of Inte~PaftenESNnescarid Wetr 

Beijing FnTendstiipHospit! 	 Wuhan Xi.eitp Hpitl 
J'&::v  

BijingYuan Hospital 	 Hubei Provind& HpitBl nfTr9ditiai* dxine 

Beijing Chaoyan,g FSptal 	 Wuban CJ1dnn  HaspftM 

B&jingArmed P 	ceGner HoØt Wuhan Fngca Hospit 

UiildrifsNcspitSofFSan.Uriversity 3eijinChdrïYsHspit!i 

S1an0aiuin1ivaHsphI Cpid lnstitjte*fPediatrirs 

Sh?ngfriChhidrer1sMSic?lCerW Shangh.l Xifttns HsptaI 

Sit2flhi Chl1dRr' Hispitl Affillatd:CftUdrGn' Hctspit& .af Fudan UrívarÉy 

Henr Pr2vinda1Carttrftr De:ianff hanfliChildris HsptaI 

&uangdon PrnvrS Centerbr fYisese Central 	SuÉoi Ctl1drns Hanit 

Skh'nn Provincial Cenrfr Disee Ctrn1 Xuzhou C4i1ldrS5 Hospital 

Belji:ng Centws for DissaseControl Tjin Cb4idrWs HoIÀ 

Shsny3n CIII Idren' H3w1t3i 

Wuhan Tongji Húspít21  ChildrenHçfbePiin 
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odutos para Saúde / Produtos para Saúde consulcas 

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIÃ 

Detalhes do Produto 

No.. da Emp e a 

CNPJ 

Produto 

RENYLAB QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA 

cÜvlD-lq 100/TOM 

AcrSSI5ILTOCDE ALTO 00 SITE 

0Ü.562.583/0001-4$ 800.026-7 

i.PDF 

Arqútvos 

TNSTRUCAO-DE-LJSO -1 

Tipo deA ulta 

INSTRUÇÕES DE USO DUMANUAL DO USUÁRIO DO 

PRODUTO 

Expediente data e hora de inclusão 

0805381/20-9 - 24/04/2020 - 00:16 

Caixa com 80 paios/1 60 determinações 

Caixa com 40 placas/120 determinações 

Caixa com 5 placas/25 determinações 

Caixa com IS placas/IS determinações 

E caixa com 15 piacas/45 determinações 

Caixa com 20 placas/B0 determinações 

Caixa com 50 placas/1 50 determinações 

Caixa com 10 placas/30 determinações 

Caixa comeu placas/eu determinações 

2 Caixa com õO placas/60 determinações 

CORONAVÍRLIS 

80002670107 

rocesse 	 25351.21 5093/2020-15 

Fabricao&te Legal 	 FABRICANTE: INNOVITA iTANOSMAN) BIOLOGICALTECHNOLOGYCO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR 

Classifacaçãotid ftKo 
	

lii - Ciassa Ili: produtos do alto risco ao indivíduo sou médio risco à saúde pública 

vencimento dReSJ$tt 
	

27i0412030 

Voltar 
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COTAÇÃO TESTES RÁPIDOS COVID-19 

claucflo costa ccEaudio.pmvcgØÍtat* 

( ( 

1210612020 
	

Gniail - COTAÇÃO TESTES RÁPIDOS COVID-19 

renato.bruno@invaro.com.br  <renato.bruno@invitro.com.br> 
	

10 de junho de 2020 18:14 
Para: cIaudio.pmvcgmaiI.com  
Cc: pires@medica-ne.com.br  

Boa tarde: 

Segue mais uma cotação. 

»> TESTE: 	RAM 
COM CDVID- 

2 anexos 

doc0227632020061 0180831 .pdf 
144K 

SARS-CoV-2 IgM-IgG_IU.pdf 
156K 

111 



FO01O 

inVi: tri 

COTAÇÃO TESTES RÁPIDOS COVIlil-19 
VisLo 

DOC. DE ORIGEM 24710/2020 

1. 
Jicjtacaosaudevc20 1 @gai1.eozn 

SETOR: Diretoria de 
Vigilância à Saúde 

FRETE: CIF 

PROCESSO: 2470/2020 

CONTATO: FONE FAX PÃÏÃ 3429-7412,1 7410 

SOLICITAMOS DE V.SA. FORNECER PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS E/OU SERVIÇOS 
ESPECIFICADOS ABAIXO: 

FORNECIMENTO DE TEI'LS RÁPIDOS COWfl-19 

SOLICITANTE. ANA MARIA 
FERRAZ 

Ofrocejitos oitenta mil rôaig 

Kit 	 teste 	de 
Imunocromatografia rápida 
que objetiva realizar a-
triageffi do COVID49, 
detectandcanfico pos. 1 Se 
lgM - para 	COVID-19 
separadamente  

di 

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 

4283771 6/0001 gá' 
N VITRO DIAGNÓSTICA LTDA 

RUA CROMITA, 278 - DISTRITO 
INDUSTRIAL - CEP 35.903-053 

L 	rrABRA-MG  

—Prazo  de Entrega: Imediato 

Fone: (3 ,̂  )3654- 

Validade de Proposta: 10 dias 

Contato: Renato Bruno Silva Sous 
6356 

Condições de pagamentos: Á vista 

In VItro Diagnóstica 
Av, Barão Morriam de Meio, 4385 - 20  Andar - Bairro Estorilil. CEP, 30,494-275. Belo Horizonte, MC CaL: + 55 (31)9459-2323 1 Tel/Fax,; + 55 (31) 3654 - 6366— Ramal. 211 - 212- 213 
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41 

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE: 
Armazenarentre 4 30'C por & meses, protegendo de luz direta do sol 
congelar o kit. Use o dispositivo de teste Imediatamente após abrir 
papel alumínio selado. SARS-CoV-2 IgM/IgG 

MÉTODO: 
tmunocroniatografla (Ouro coloidaí) 

FINALIDADE; 
Este kit é usado para a detecção qualitativa de anticorpos 1pM e anticorpos 1913 
específicos contra o novo coronavífus (SARS-CoV-2) aro amostras humanas (soro, 
plasma, sangue total). As amostras para teste devem ser coletadas por pessoal médico 
Profissional. 
Somente para diagnóstico de uso in vitro 

SIGNIFICADO CLÍNICO; 
O coronavírus é um vimes de RNA envelopado que é amplamente distribuído em 
humanos, outros mamíferos, a pássaros. Os vírus receberem asse nome pela aparência 
sob um microscópio, Eles são esféricos e sua superfície é coberta com espícules em 
forma de "coma" Existem sete tipos de família de vírus coronavírus, Incluindo 229E 
(alfa coronevírus), N153 (alfa col-onavírus), 0c43 (Beta cofonevírus), HKU1 (Beta 
coronavirus) MERS Dois (Beta coronavinjs que causa a Síndrome Respiratória do 
Oriente Médio ou MERS), SARS Dois (Beta coronavlrus que causa síndrome respiratória 
aguda grave ou SARS) e SARS Dou 2. 229E, fJL63, OCAS e coronavirus HXUI são 
comuns em todo o mundo e as pessoas são infectadas com eles o tempo todo, mas os 
outros três silo mais recentes e raros, A Sindrome Respiratória Aguda Grave 
Comnavírus (57,155 Dois) e Síndrome Respiratória no Oriente Médio (MERS Dois) tem 
origem em doenças zoonóticas e ás vezes causam doenças fetais. SARS Dois é o 
patógeno que causou surtos graves de síndrome respiratória aguda em Guangdong, 
China, em 2002 e 2003. 1,10155 Dois é o petógeno que causou o surto da síndrome 
respiratório no Oriente Médlc em 2012. SARS cov 2 isolado do trato respiratório inferior 
de pacientes com pneumonia inexplicável em Wuhan é um novo tipo de 
coronavínis pertencente ao gênero fi. Tem um envelope, as partículas são redondas ou 
ovais e o diâmetro é de 60 - 140 rim. Suas características genéticas silo 
significativamente diferentes da 57155 Dois e MERS Dois. Atualmente, demonstrou-se 
ter uma necrológio de mais de 05% com coronavirus 5.4155 de morcego (Bst-SL-
D0VZD45). Quando Isolados e cultivados In vítra, o SARS Dois 2 pode ser encontrado 

,,- nas células epiteliais l-aspii'atódas humanas em cerca de 96 horas. 
Sintomas comuns incluem tosse severa, febre e dificuldades respiratórias. Em casos 
extremos, os pacientes exibem pneumonia, síndrome respíratória aguda grave, falência 
de órgãos e morte. 

FUNDAMENTÓ: 
Este kit adota o princípio da tecnologia Imunocrometográfica defluxo lateral e use o 
método de captura para detectar anticorpos IgM e anticorpos lgG específicos contra o 
novocoronavlrus em amostras humanas (soro, plasma, sangue total). 
Durante o reate, quando a amostra contém novos anticorpos IgM pare coronavírus se 
concentração é igual ou superior ao limite mais baixo de detecção, o anticorpo se liga 
ao antígeno marcado e é capturado pelo anticorpo secundário para formar uma linha 
de detecção vermelha delphI, Nesse caso, o resultado é positivo para o anticprpo Igfé 
para o novo comnsvirus, Quando a amostra contém anticorpos lgG para o novo 
coronavirus es concentração é igual ou superior ao limite mais baixo de detecção, o 
anticorpo se liga ao antigeno mercado e é capturado pelo anticorpo secundário para 
formar uma linha de detecção vermelha de lgG. Nesse caso, o resultado é positIvo pare 
o anticorpo lgG para o novo coronavírus. Por outro lado, aa nem a linha de detecção 
de tgM nem a linha de detecção de Igo estiverem visíveis, o resultado será negativo. 
Sob condições normais de teste, a linha de controle da qualidade (C) deve estar 
claramente visível para indicar um teste válido. 

E MATERIAIS; 
Materiais Fornecidos 
TEST - 20 x 1 - Dispositivo de teste: entígenos recombinantes SARS-DoV-2; ouro 
coloídal; anticorpo monoclonal lY de galinha, igG e lgM anti-humano; anticorpo 
polidõnal anti-galinha de cabra. 

BUS 	laS mi- - Tampão: N5H5PO4'12H2O, Kl'l:'POo, KCI, NeO, Proclin 300. 

PIP - 20 x 1. Pipetas descartáveis 

Materiais Necessários Não Fornecidos 
Relógio, temporizador ou cronómetro 

PRECAUÇÕES: 
1. Somente para uso de diagnóstico in viro 
2. Leia atentamente as instruções de uso antes de utilizar. Siga as instruções com 
cuidado. 
3. Não use Cite ou componentes após sue data de validade. 
4. Não use os cartõee de teste com saco de papel alumínio danificado, marcas pouco 
claras ou cartão de teste vencido. 
6. A linha de controle de qualidade (C) é o marcador de resultados confiáveis. Se e 
linha da controle de qualidade (C) estiver invisível, o testo é inválido. A amostra deve 
ser testada novamente com uni novo cartão de teste neste caso. 
7. Este kit é descartável e deve ser tratado como resíduo de risco biológico após o uso. 
B. Evite o fluxo de ar vertical, que pode afetar o resultado do reagente. 
9. Os riscos residuais do kit, de acordo com critérios prá-determinarIas, são aceitáveis 
em comparação aos beneficies propÕrclonadns pelo uso. A análise de risco foi 
realizada de acordo com a 150 14971, relacionada à data final e levando em 
consideração a atual informação da registro. 

',idade. Nã&nt) 
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ESTABILIDADE DE TRANSPORTE: 	 \'3,o  re 
O transporte do kit deve ser feito pele rota mala direta evitando-se as éh4aMad liis' 
finais de semana e fadados no local de destino. O kit não é afetado pelo =. sorris 
desde que seja entregue ao destinatário no período máximo de 7 dias e em ume 
temperatura da até 37°c, 

TERMOS E CONDIÇOES DE GARANTIA: 
O fabricante garante a qualidade do produto, se este for armazenado como descrito 
acima e em sue embalagem originei. 

AMOSTRA: 
1. Amostras aceitáveis: soro, plasma (haparina, SETA e citrato de sódio) a sangue total, 
2. O soro e o plasma devem ser separados o mais rápida possível após a coleta das 
amostras para evitar hamólise. O soro e  plasma separados devem ser testados o mais 
rápido possível. Se não puder ser usado a tampo, deve ser armazenado a 2'c a s"c por 
não mais de 3 dias. Se armazenar por meis de 3 dias, a amostra deve ser armazenada 
congelada a 20'C. As amostras congeladas precisam ser completamente 
descongeladas, a misturadas adequadamente antes do teste. Evite repelidos ciclos de 
congelamento e descongelsmsnto. 

PROCEDIMENTO DO TESTE: 
Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes de usar o kit. O kit e a amostra 
devam ser ficar à temperatura ambiente de 20 - S0'C antes do testa. 
1. Abra a bolsa de alumínio, retire o dispositivo de teste e rotule as informações da 
amostra edo paciente. 

7. Adicione 5 pi- de soro/plasma (1 gota) ou 50 li]- de sangue total (2 gotas) 
verticalmente na janela de amostra (5), e depois aproximadamente 80 uL (cerca de 2-
3 gotas) de tampão também na janela de amostra (5). 

3. Os resultados do teste devem ser lidos após lo minutos. Não ter depois de 15 
minutos, os resultados será., inválidos. 

INTERPRETAÇÂD DOS RESULTADOS: 
c ieeW 	 Negativo 

A linha controle aparece na janela, mas as linhas da 
teste náp estão visíveis. 

o 150 ss,M 	 Positivo para IgM 
- A linha controle vermelha e uma linha de teste da 

	

••• 	 janela deteste 19M são visiveis. A Intensidade da 
linha de teste pode ser menor que e da linha de 
controle, o que ainda significa resultado positivo. 

Positiva para 1913 
Alinha controle vermelha e uma linha deteste da 
janela de teste 198 são visíveis. A intensidade da 
linha deteste pode ser menor que e da linha de 
controla, o que ainda significa resultado positivo. 

Positivo para I9M e IgG 
A linha contraia vermelha e duas linhas de teste da 
janela de I9M a lgti são visíveis. A intensidade da 
linha de teste pode ser menor que a da linha de 
controle, o que ainda significa resultado positivo 
Inválido 
Oraste é inválido se a linha de controle estiver não 
estiver visível. O teste falhou ou o procedimento da 
teste não foi seguido corretamente, ou o volume de 
aostra foi insuficiente, Verifique o procedimento de 
teste e repita o teste com um novo dispositivo de 
teste, 

observações: 
A intensidade da cor vermelha na região da linha de teste (1') variará dependendo da 
concentração dê anticorpos SARS-DnV-19 tgM / lgG presentes na amostra. Portanto, 
qualquer tom de vermelho na região de teste (T) deve ser considerado positivo. 

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO 
1. Este kit é usado apenas para testar amostras da soro humano, plasma e sangue 
total. 

2. 7, precisão do teste depende do processo de coleta de amostras, que é afetado pelo 
armazenaniento inadequado, hemólise ou congelamento e descongelamento repetidos. 

3. Este kit é utilizado para a detecção qualitativa de anticorpos contra o novo 
coroeavírus (SARS'DoV-2) em amostras humanas (soro, plasma, sangue total). Não 
determina com precisão o conteúdo de anticorpos na amostra. 

4. O resultado deste reagente é apenas para referência clínica, não como a única base 
Para diagnóstico e tratamento clinico. O manejo clinico dos pacientes deve ser 
considerado em combinação com seus sintomas, sinais, histórico médico, outros 
exames laboratoriais e reações ao tratamento, 

S. Limitado pala metodologia dos reagentes de detecção de anticorpos, os resultados 
negativos devem ser verificados novamente e confirmados pela detecção de ácidos 
moleiros ou pela cultura do vírus 

6,Ansílise de possibilidade de resultados falso-negstivos: 
a) Culeta, transporte e manuseio i,racionais de amostras, baixo titula de vírus nas 

amostras pode levar a resultados falso-negativos; 
bI A variação dos ganas do vírus pode levar à alteração do determinante do anticorpo, 

o que pode resultarem resultados falso-negativoa. 

7. É fornecido apenas para uso aro laboratórios clinicoa ou pare profissionais de saúde 
Parei testes no local da atendimento, e não para testes em casa, 

SOe resultados negativos não descartam a infecção por SARS-DaV-2, particularmente 
naquelas que estivaram em contato com o viras. Testes de acompanhamento com 
diagnóstico molecular devem ser considerados para descartar infecção nessas tN 
Indivíduos. 
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Chiemydía pneunloniae anticorpo 

,r-I l4ycoplasma pneumonias anticoipo 

adenovirtis anticorpo 

I-ICV anue 

hepatids 6 surfacs sntícorp 

P55 o PC 

alI pflhia 

Q-fickêttsia 

I'iycobactarium tuba 

I-iaamophilus infiusnzse 

Toxoplaems anticorpo 

Rubalia vi 

Cytornegaiovirus anticorpo 

Herpes Siropte icorpo 

Anti'to-1 anticorpo 

Analito Concentração  

250 pmol/L Bilirrubina 

Trigiicéridea 15 mniol/L 

Hemogioblna 9 g/L 

ElE 80 Ui/mL 

APRESENTAÇAO DO ICIT: 
Cat. N° Rea9ente Volume fi Taste 

90000-20 
TEST 
BUP 
PIP 

20x1 
1 x 3m1 
Zoxl 

20 

REFERÊNCIASI 	 ('A 
Guldeiínes for Olagnosis and Treabnent of SARS-CoV-2 Infected. Vdeumonia  (7th 5, 
Edition), The National Health ommíssion ofthe Peopies Repubhc ofCtia. visto 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS  ASSOCIADOS- 
Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto: 
Telefax (31) 3067-6400 E-mau: !nvitromsstindtro com br 
Ei.5  DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE VIDE ROTULO 00 PRODUTO. 

Produzido e Distribuído por In Vitro Diagnostica Ltda Rua eremita, 276, Distrito 
Industrial- Itabira(MG. CEP: 35903-053 Telefone: 31-3067-6400 Fax: 31-3067-6401 
e-mail: lovit omstainvItro.rombr 
Reap. Téc.: Patrícia C. C. Vilela - CRF 4463 
Reg. M.S. 1030-3460494 	classe de risco: III 

SIGNIFICADO DOS SIMBOLOS LITIUZADOS NOS RÓTULOS DO PRODUTO: 

r.1ti 

si,  

Atenção, ler a instrução de uso 

Somente para diagnàstico de uso ln vitro 

Armazenar entre 4-30°C 

Testes por kit 

Validade 

Número de lote 

Fabricante 

Catálogo 

Cuidado 

REP 

9. Os resultados do teste de anticorpos não devani ser usados como única base para 
diagnosticar ou excluir a Infecção por SAFtS-00V-2 ou para Informar o status da 
inficção. 

lO Os resultados positivos podem ser devidos a infecção passada ou presente com 
capas de coronevil-us não SARS-CoV-2, como coronevinis HKU1, N1.63, 0C43 ou 229€. 

11. Não deve ser usado pala a triagem de sangue doado. 

CONTROLE DE QUALIDADE: 
Um controle de procedimento esta incluido no teste. Uma linha varmelha que aparece 
na região de controle é consideraria como um controle interno de procedimento. 
Confirme o volume suficiente da amostra se execução do teste de maneira correra. Os 
controles não são fornecidos com este kit-; no entanto)  recomende-se que controlas 
positivos e negativos sejam tratados como uma boa prática de laboratório para 
confirmar o procedimento de teste e verificar o desempenho adequado do teste. 

internamente, para avaliação do teste, os seguintes procedimentos podem  tsr 
seguidas: 
1. Taxa de coincidência de referência positiva: teste 3 amostras da referência positiva 
Interna (P1 a P3) com o dispositivo de teste- Todos os resultados devem ser positivos 
2. Taxa de coincidência de referência negativa: teste 6 amostras de referência negativa 
interna (N1 a NO) com o dispositivo de teste. Todos os resultados deverão ser todos 
negativos. 
3. Limite de deteccão: 1q11-0,25 pg / ml; lgC-0,22 pg / L. 
4. Repetibilidade: teste 1 amostra da referência interna de empresa (J) por 10 vezes 
repetidamente. Os resultados devem ser positivos e consistentes. 

CARACTERÍSTICAS DE PERFORMANCE: 
Efeito prazona: 
Não existe efeito procooa. 

Sensibilidade e Especificidade 
120 amostras foram avaliadas incluindo 75 amostras positivas e45 amostras nagstivas. 
A sensibilidade clínica é de 84%, conn 95% ria Índice ria Confiança: (74,08%; 90,60°/s) 
para o testa da anticorpo IgO. Para o teste de anticorpo igM a sensibilidade é de 

,r.s. 97,33%, com Índice de Confiança de 95%;(92,031/b; 99,76%). 
A especificidade clinica é de 93,33%, Com Índice de Confiança de 95%: (82,14°íe; 
97,71%). Para o testa de anticorpoigíl a espec:iricidadsclinica é de 93,33%, com Índice 
da Confiança ds 95%: (82,14%; 97,71%)- 
A especificidade clinica pare o kit é de 91,11%, com Índice de Confiança de 
95%:(79,27%: 9(5,49%). 

Sensibilidade Analítica 
Foram utilizados anticorpos de referência IgO e !gM para e determinação da 
sensibilidade analítica ou limite de detecção. Pare o anticorpo lgM a sensibilidade 
analítica foi de 3gM-0,25 pg/mL; lgG-0,22 pg/rnl 

Precisão 
Foram usadas amostras de referência positiva, referência negativa e da limite da 
detecção. 
Foram utilizados 3 diferentes lotes para o teste, Cada Lote de reagentes foi testado por 
5 dias consecutivos e cada lote de reagentes foi usado para testar a mesma amostra 5 
vezes por dia. Tanto a rapetlbllidade, quanto a reprodutibilidede. apresentaram 100% 
de reciprocidade de resultados. 

Reatividade cruzada: 
Não houve reatividade cruzada com nenhuma das infecções testadas. Nenhuma inibição 
foi observada com quaisquer amostras. 

parainfluenza tirus, anticorpo 

Substâncias interferentes: 
A performance do kit SAPS-CoV-2 Ig lOgO Ouro Coloidel não é afetada pelas 
substâncias abaixo até as concentrações latadas. 
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Grnail - Cotação Teste rápido para Covid-19 

Gmai daudio costa cclaudio.pmvcSItktp ilÁ 

Cotação Teste rápido para Covid-19 

Kelien Soares Landefi <kellen@opemed.com.br> 
Para: claudio costa <claudio.pmvcgmail.com> 

Boa tarde Claudio, 

Segue cotação e bula em anexo conforme solicitado. 

AU, 

KelIen Landeli 

Opemed Materiais Hospitalares 

Tel.: (48) 3733-8497 

C' Cel.: (48)99982-2168 

4 anexos 
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COTACÃO TESTES RÁPIDOS CO VID-19  

.DOC. DE ORIGEM 24710/2020 

EMAIL: 
1.ic.itacaosaudevc201,7 ,gmaiLcam 

SflO1t Diretoria de 
SOLICITANTE: ANA MARIA 1 	Vi,* ntt 4-Saúde 

FERRAZ 

   

FREtil: CIF 

PROCESSO 240/202O 
CONTATO. 	FONE FAX PARÁ 3429-7412/7410 

01LIC1TÀMOS DE VSA. FORNECER PREÇOS PARA AQUISIÇÃO  DOS 1 	nas E/OU SERVIÇOS 
ESPECiFICADOS ABAIXO:  

FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS LUVIO 19  

.•_ 
-' 	...... 

4 

(este 
imur.ocromatcrafia ;'lJ. 
quobjMive reo:ar E 

!.riaen: 	do 	CC,' :D-lS 
detectando antcorn...... 

	

para 	COVt(2-1 
se:.aradamente  

vL j S99 8(XLOO j 

razo de Entrega: até 15 dias 

ade de Proposta: 60 dias ou enquanto durar c evoque 

:ontato : Xeften 	Fone: 48 999822168 

:Qndjçes de pagamentos: 50% no pedido e 50% na 
?ntrega 

IMPORTANTE:  

CARIMBO COM: CNPJ DA EMPRESA 

rs.897.z96/000i 9fi  
OPEMED MATERIAS 

HOSPITALARES E1RELI ME 
Rua Joaquim Carneiro, 120 

Capoeiras 88085-120 
L. Florianópolis-SC. 

Obs.: Á cotação deverá está assinada e çarimbad 9  em papel timbrado da ~presa-
Deverá ser encaminhado eatáto,gó do produto cotado para fins de habilitação e análise 
t*cnka da empresa. 

Rua Joaquim Carneiro, 120/209— Capoeiras - Florianópolis - SC 
'rei. 9982-2186 



REM 51H 
Teste de Anticorpos SAR&CoV2 (imunocrornatografia com ouro 
coloidal) 

'm teste por envelope para uma pessoa; 5  test 
caixa, 20 testes! caixa 

Ã 
O produto destina-se à detecção qualitativa do conteúdo de anticorpos 
contra o SARS-CoV-2 era amostras clínicas; (soro/plasma/sangue total) 

O coronavirus, corro uma vasta família de vírus, é um vírus RNA de 
cadeia simples positiva coro envelope viral. O vírus é conhecido por 
provocar doenças graves como gripes, a Síndrome Respiratória do 
Médio Oriente (MERS) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SARS). O novo vírus, agora conhecido corno SARS-CoV-2, foi desig-
nado oficialmente pela Organização Mundial de Saúdo, a 12 de 
janeiro de 2020. A proteína principal do SARS-CoV-2 é a proteína N 
(nucleocápside), um componente proteico que se encontra dentro do 
vírus. Está relativamente conservada em belacoronavirus, sendo 
muitas vezes utilizada como ferramenta para o diagnóstico de 
coronavirus. ACE2, como receptar chave para a entrada do 
SARS-CoV-2 nas células, é fundamental para a investigação do 
mecanismo de infeção VireI. 

	

Cartão 	r 	lnstxuçães 	Diluente 
	je uso 	dá o 

	

es/caixa  l 	Stestes 	1 	 imFi 

	

Ltos!caia 	iO testes J 	10 	1 	1,1  EMI 

	

2o testes / caixa  j 	20 testes 	20 	1 	1 	It2.5m1  
Cada teste é con'çoslo de um  ratão dataste ernbdado em soa embahçm dectecente  

/ 
( _J. 

O cartão de teste é composto por um teste MAT padrão-ou' p;qtcin& 
.recornbinante do SARS-CuV-2 marcado com ouro coloidal ), teste MArde 
amostra, membrana de nitrato de celulose (anticorpo lgM anti-humano de 
ralo imobilizado na linha de detecção M, anticorpo lgG anti-humano de raio 
imobiiízado na linha de detecção G; Anticorpo anil-raio de cabra imobilizado 
ria linha de controle de qualidade 0, papel absorvente e placa de suporte de 
plástico. 

O cartão de teste pode ser utilizado com soro/plasma/sangue total. 1-lepari-
na, EDTA, plasma ar&oagulado com cibato de sódio são adequados, (Não 
foi verificado se outros anticoagulantes podem ser aplicados). 
O sangue deve ser colhido por profissionais de saúde e aconselha-se como 
prioridade a detecção através deaoro!piasmna e, cnn condições deernergén-
cia ou especiais, o sangue total de doentes pode ser utilizado para um teste 
rápido. 
içóa o recolhimento das amostras deve ser testado de imediato. E proibido 
manter a amostra durante muito tempo à temperatura ambiente. Para 
amostras de sangue total, se não puder ser testado a tempo, pode preser-
var por 24 horas sob a temperatura entre 2 e 81. As amostras de soro / 
plasma podam ser preservadas por 3 dias sob a temperatura ente 2 e 6°, e 
podem ser armazenadas por 3 meses sob a temperatura de _200 , e deven-
do congelar e descongelar repetidamente no máxima 3 vezes, 
Antes do teste, a amostra deve ser reposta à temperatura ambiente, pronta 
para aplicação só após a homogeneidade. 
Não utilize amostras wn hemólise grave, excess de o 	lipidos ou icterícia. 

c

• 	

i 

Leia atentamente as instruções de udlização antes de efetuar o teste. Antes 
do teste, reponha os reagentes e a amostra de sangue à temperatura 
ambiente, 
1, Retire o cartão de teste do envelope utilize-o no prazo dei hora, 
especialmente em um ambiente cuja temperatura é superior a 30°C ou 
com unidade elevada. 
2. Coloque o cartão de testes em uma plataforma limpa e seca. 

Amostra de soro ou plasma: adicione uma gota (cerca de 10 p(-) da 
amostra de soro ou plasma no espaço A com um conta-gotas e, em 
seguida, acione duas gotas (cerca de 80 ML) de diluente de amostra 
ao espaço 8 e comece a cronometrar. 
Amostra de sangue total: adi one duas gotas (cerca de 20 pL) da 

amostra de sangue total no espaço A com um conta-gotas e, em segui-
da, adicione duas gotas (certa de 80 pL) de diluente de amostra à 
amostra no espaço  B e comece a cronometrar. 

3. Aguarde pelo surgimento da faixa de cor ficsia. A leitura dos 
resultados do teste deve ser visível em 15 minutos. Não faça a 
leitura dos resultados após 20 minutos. 

Positivo (+): Aparecem faixas de cor fúcsia, tanto na linha de contra 
lo de qualidade, como na linha de detecção M o

• 	
u O. 

Negativo (-): Existe apenas uma faixa de cor fficsia na linha de 
controle de qualidade O e não existe nenhuma faixa de cor fúcsia 
nas linhas de detecção Me (3. 

• Inválido: Não existe nenhuma faixa de cor fúcsia na linha de contro-
le de qualidade C, indicando procedimentos operacionais incorre 
tos, ou um cartão de rastejá deteriorado. Nestas condições, deve 
voltar a ler atentamente as instruções de utilização e depois utilizar 
as novos cartões de teste para um,  novo teste. Se o problema 
persistir, pare de utilizar este número de lote imediatamente e 
contacte os fornecedores locais. 

\9 

O produto se baseia no principio da reação anfigeno-anticorpo e na 
técnica de munoensalo O dispositivo de teste contem proteína 
recorabinante do SARS-CoV-2 marcada com ouro coloidal, anticorpo 
lgG anti-humano de rato imobilizado na linha de detecção G, anticorpo 
igM anti-humano de rato imobilizado na linha de detecção M e o 
anticorpo correspondente na linha de controle de qualidade C. 
Durante o teste, quando o nivel do anticorpo igM do SARS-CoV-2 na 
amostra é igual ou superior ao limite de detecção do teste, o anticorpo 
lgM do SARS-CoV-2 na amostra liga-se à proteína recornbinante do 
SARS-CoV-2 marcada com ouro coloidal que é pré-revestida numa 
plataforma de marcação com ouro. Os conjugados migram no sentido 
ascendente através do efeIto capilar e seriam captados pelo anticorpo 

r- igM anti-humano de rato imobilizado na linha de detecção M subse-
quenteniente e isto produz uma faixa de cor fúcsia que surge na na 
linha de detecção M. Quando o nível do anticorpo gO do SARS-CoV-2 
na amostra é igual ou superior ao limite de detecção do teste, o 
anticorpo gO do SARS-CoV-2 na amostra liga-se à proteína recombi-
nante do SARS-CoV-2 marcada com ouro coloidal que é pré-revestida 
numa plataforma de marcação com ouro. Os conjugados migram no 
sentido ascendente através do efeito capilar e sentam captados pelo 
anticorpo gO anti-humano de rato imobilizado na na linha de detecção 
G subsequentemente e isto produz uma faixa de cor flcsia que surge 
na linha de detecçáoG. Se for uma amostra negativa, não surge 
nenhuma faixa de cor fúcsia nas linhas de detecção M e G. Indepen-
dentemente da presença ou ausência do anticorpo do SARS-CoV-2 ria 
amostra, urna faixa de cor kic&a irá surgir na linha de controle de qualidade 
C. A faixa de cor fúcsia na linha de controle de qualidade C é um critério 
para avaliar se existe amostra suficiente e se o processe de cromatogratia 
é normal. Também atua como padrão de controle interno para os reagentes, 

10 "es/ Deveser armazenado de CC a 30°C, mantido seco e  afastado da luz solar,  
O prazo devalidade éde 254 dias, 
A data de produção e o prazo de validade são mostrados na etiqueta da 
en-i,balagem. 



Método de detecção  de ácido redalco (PCR) 
Positivo 	i 	NegeW  

127 93 

96,9% 

Limitaçk do Procedimento 
1. Os resultados do teste deste produto devem ser avaliados em 
detalhe pelo médico,juntarnente com outras informações clínicas, não 
devendo ser utilizados corno critério único; 
2. O produto é utilizado para testar o anticorpo do SARS-CoV-2 da 
amostra. 

- Prceriedades t-isicas 
pacto 

O calão de teste deve estar limpa e íntegro, sem saliências, sem 
danos e sem sujidades; o material deve estar bem acoplado; a eU- 
queta deve ser clara e não apresentar danos. A diluição da amostra 
deve ser clara, sem impurezas e flocos. 
1.2 Velocidade de migração do líquido. 
A velocidade de migração do liquido não deve ser inferior aio 
mm/min. 
1.3 Largura da Membrana. 
A largura da membrana do cartão de teste deve ser superior a 
2,5 mm. 
1.4 Volume de diluição da amostra. 
O volume de diluição da amostra não deve ser inferior ao valor 
indicado. 

2 Limite de Detecção 
Quanto à detecção do material de referência de sensibilidade, a taxa 
de detecção positiva não deve ser inferior a 90%. 
3 Taxa negativa de conformidade de produtos de referência 
Quanto à detecção do material de referêrida negativo, a taxa de 
detecção negativa deve ser de 100%. 
4 - Taxa positiva de conformidade de produtos de referência quanto à 
detecção do material de referência positivo, a taxa de detecção 

1" positiva deve ser de 100%, 
5.. Repetibilidade 
Quanto à detecção do material de referência da empresa P2 e P4, os 
resultados devem ser todos positivos e a rendição de cor deve ser 
uniforme. 
6 - Reprodutibilidade 
Em diferentes locais de detecção, os resultados da detecção do 
material de referência corporavo P2 e P4 operado por diferentes 
operadores devem ser positivos e a reprodução de cores deve ser 
uniforme. 
7 - Especificidade Malitica 

7.1 Reatividade cruzada: Este dispositivo de teste não possui reati-
vidade cruzada com anticorpo endémico para coronavirus humano 
0C43, anticorpo vírus influenza A, anticorpo vírus influenza B, 
anticorpo viRia respiratório sincicial, anticorpo adenovirus, anticor 
p0 vírus ES, anticorpo vírus sarampo, anticorpo citomegalovirus, 

anticorpo rotavírus anticorpo norovlius, anticorpo vírus de caxum-
ba, anticorpo vírus varicela-zoster e anticorpo mycoptasma pneu-
moniae. 
7.2 Substâncias interferentes: 
Os resultados do teste não sofrem interferência com a substância na 
concentração seguinte: concentração de bilirrubina n5250 pmolfl; 
concentração detriglicerídeos 515 rnmol)l;conosritração de henio 
globina si O g/dL; concentração do fator reumatóide S8ORIJ/ml; 
concentração do anticorpo antimitocondrial 580 UImL; concentração 
do anUcerpo entinudear 580U/ml; a concentração de gO total s1491. 

Os resultados do teste não são influenciados pelas substâncias 
seguintes: interferon alfa, zanamivir, ribavirina, oseltamivir e peramMr, 

lopinavir, ritonavir, abidol, levofloxacina, azitron)icirk,.ceflien) 
meropenem, tobramicina, cloridrato de histamina 4fkjí 
mdrnetazolina, cloreto de sódio (contendo conservantes), bbih 
na, dexemetasona, fiunisolide, friamoinolona, budesonida, mometaso-
na e Tiuticasona. 
8-Desempenho clinico 
Foram obtidas 220 amostras clínicas baseadas nos resultados dos 
testes do método de detecção de ácido nucleico (PCR), Incluindo 93 
amostras positivas e 127 negativas. O teste de anticorpos 
SARS-CoV-2 foi comparado com o método da ácido nucleico (PCR) 
usando as amostras clínicas coletadas. Os resultados foram resumidos 
na tabela abaixo: 

2 
2 
7° 

tgMelg3negativo 	 124 
Sensibãidade de iiagnóstico 

LEs!de de diagnóstico 

1. O teste e adequado apenas para uso de profissionais da saúde corno 
diagnóstico auxiliar in vitroNão utilize produtos após a data de validade. 
2. Não congele, nem utilize após a data de validade (ver na embalagem 
a data de validade). 
3. Evite a temperatura e umidade excessivas no ambiente experimen-
tal. A temperatura de reação deve ser de 15-30°C e a umidade deve 
ser inferior a 70%. 
4. O invólucro da embalagem contém dessecante e não deve ser 
ingerido. 
S. Recomenda-se a utiflzacão de sangue fresco na coleta da amostra. 
Não é recomendada 2 utilização de amostras ricas em libidos, com 
icterícia e fator reumatõide elevado. Não utilize amostras com hemólise 
6. Ao testar, utilize EPI como máscaras, luvas e proteção ocular. 
7. Não utilize o cartão de teste com uma embalagem individual danifica-
da, marcações não claras e data de validade expirada. 
8. Descarte as amostras utilizadas, os calões de teste e outros resido-
os era conformidade com as leis e regulamentos locais. 

) estiver danifloado 	1 	de uso 
Não use se o pacote 	• 	consulte infonnaçóes 

Nánreutilize 	 DatadeValidade 

Ltrile de temperatura 	(] 	Data de Fabricai 

Fabricante 	LOT 	Cádigodolote 

s,\  luz solar 	 J 
Mantenha longe da 	 Manter seco 

IVa 
.Oispo&vo médico pé 

diagnóstico lo vivo 

1 SEIJINO LEPU MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD 
J 	BulIding  7-1 No,37 Cliaoqian Reed,Changping Dislulct ,Beijing, - 

L 	.1 102200,P.Ftchina 
www. e o, iepumed Icei co m 

Importado por 

CKTRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
R. São Paulo, 1042, Centro, São Leopoldo - RS, CEP 9301 0-1 70 
Resp. Técnica: Cl cera Mdréa da Silva CRFIRS 14134 
CNN: 07.491.52910001-02 	 .q&vicare.med.br  
Fone: 0800 645.1955 	 vicere@vicare.med.br  
Número do registro da ANVl8A 

Data de Aprovação e Data da Revisão da Instrução de Uso: Aprovado em 07 de 
tavarSo de 2O; Reisado em 05104(2020 Número da versão: l, c525 REV.02 
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C: linha de contraia de aí 	e 
 	G: linha de delecção de 19G 
	W linha de detecção de 1910  

Espaço A; amostra de sangue 

Espaço B: diluição da amostra 

t t< 	 A 	E 

±)  

Trr--....•--=... 

Etapas ç;!p  operação 

Etapa Adiciono 20u! da amostra de sangua totaII 10 ai 
da amostra de som ou plasma no espaço A. 

O 

Negativo 

	—a-A  

1pM 
Positivo 

Etapa 2 Adicione duas gotas (cerca de 60 4) de diluente 
da amostra no espaço 8 e comece -a cronometrar. 

ri 

Etapa 3 Os .resu!tados do teste de-tem ser lides dentro de 10 
a 20 niftiutos. Não leia os resultados após 20 minutos. Inválido 	ováldo 

sEr; 

H 

M linha de 	detecção 
de 19M 

igMJígG 
Positivo 	G linha de detecção 

de lgC 

C linha de controle 
de qualidade 

Igo 
Positivo 

inválido lnvlldca 

mpo de amostra] Sangue total / plasma / soro 

[Volume da amostra] 20u1 / 1 Oul / lOu[ 

[Tempo de reação] 15 mm 

[Quantidadej 20 testes por caixa 

[Condição de armazenamento] 4 °C - 30 °C 

(Prazo de validade] 254 dias 

TestedeAnticorpos 	 Os anticorpos serão secretados após a 

	

E 	 invasão do vírus. A imunoglobutina M (19M) 1 

	

WCUbSCOFebre 	 sai primeiro, agindo como o primeiro sinal 
GAnasr 	 1 de infecção. A imunoglobulina G (lgG) sai 

mais tarde, surgindo uma reação mais 
especifica e mais forte contra o vírus. 

t1Âopo 

7 44 21 

+ 4 
 

Dias após ocontagio 	 « Fi 	1 

A 5 
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claudio costa cclaudIo.pmvc@gajlo*»t 
\arY 

COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Euvaldo Silva <euvaIdo.siIvapmh.com.br> 	 10 de junho de 2020 17:25 
Para: claudio costa <daudio.pmvc@gmail.com> 

Prezado, boa tarde! 

Segue proposta solicitada. 

Att, 
Euvaldo Junior 

Mensagem origina! 
De: claudio costa <Claudo.pnlvc@arnail.corn> 
Para: comercial@dropsmarL.com.br  
Cc: luciano@biotecrned.com.hr, Iucas@pei-formatico.corn.br, adfeba@hotmail.com, thaysarnparaujohotrnaiLcom, 
hercuano@arnericabiomedicacom,br, eduardo teixeira <eduardc.teixefra@abrapress.com.br>, 
vendas20jpdiagnostica,corn.br, educacaodigital vendas <educacaodigitaI.vendasgmaiI.com>, sebatista oliveira 

,-' <sebatista.oliveira@cepaIab.com.br>, lu4erro@hotntail.com, kellen©opemed.corri.br, diegossaudegmail.corn, 
acmsantcsl@hotrnail.com, gleisia!vescovidl9©gmail.coni, gilson@medica-ne.corn.br, euvaldo silva 
<euvaldo.sHva@pmh.com.br>, atendirnento@ph-ba.com.br, vendas@ph-ba.com.br, 
aguimaraes©sgtecnologia.com.br, anderson@cmariti  ma. com. br, mvrnoreira@hotmail.com, 
pabloieoni©repairsurgicaLcom.br, andre gustosouza <andregustosouza@hotmaií.corn>, 
vendasol@superrnedica.corribr, amandadortaIiancagmah.com, verdas53indmartinsclistlog.coi-ttbr 
Enviadas: Wed, 10 Jun 2020 19:59:38 -0300 (BRT) 
Assunto: COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

ittps://rj.pmh.corn.br/service/horne/—/?auth=co&Ioc=pt6R&id=5741 2&part=2 
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TOTAL 

900 00000 

00 000,00 

COTAÇÃO TESTES RÁPIDOS COVID-19 

DOC. DE ORIGEM 24710/2020 

EMAIL: 
licitacaosaudevc2017gmai1.com  

SETOR: Diretoria de 
Vigilância à Saúde 

FRETE: CIF 

SOLICITANTE: ANA MARIA 
FERRAZ 

PROCESSO: 2470/2029 

CONTATO: FONE FAX PARA: 3429-7412 / 7410 

SOLICITAMOS DE V.SA. FORNECER PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS E/OU SERVIÇOS 
ESPECIFICADOS ABAIXO: 

FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19 

Kit 	de 
	

:teste 

muríocroma - i-afia rap 

que objetiva reaifzar ,  a 

triagem do cOVID-19, 

detectando antcorJos IgG e 

gM 	para 	COV!D-:19 

separadamente  

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA Prazo de Entrega  Até 15 dias 

Validade de Proposta  15 DIAS 

Contato  Euvaldoiunior  Fone  071-991720425 

Condição de pagamento  ATÉ 08 DIAS 

Banco  001  Ag. 3382-0  C/C 427148- 

IMPORTANTE: 

Obs.: A cotação deverá está assinada e carimbada, em papel timbrado da empresa. 
Deverá ser encaminhado catálogo do produto cotado para fins de habilitação e 
análise técnica da empresa. 



P  iro, 
MScos 

À 

Prefeitura de Vitória da Conquista 

REF: COTAÇÃO 
PROPOSTA DE PREGO 

13, 

01 10000 TST Anti-SARS-CoV-2 (IgG e IgM) Teste Rápido. 
ABBOTT

90,00 900.000,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 900.000,00 

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 dias 

PAGAMENTO: ATÉ 08 DIAS 

ENTREGA: EM ATE 15 DIAS 

DADOS BANCÁRIOS: 

PMH produtos médicos hospitalares ltda 
CNN 00.740.696/0001 -92 
Banco do Brasil 
Ag: 3382-0 
C/C: 427148-3 
Cód. Identificador: CNPJ do cliente 

Brasília - DF, 10 de junho de 2020. 

PMH —PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 
ANDRÉ DA SILVA ALMEIDA 

SÓCIO — DIRETOR 
RG. N° 1.072.034- SSPIDF 

CPF N°505.490.061-68 

SIA SUL TRECHO 17 RUA 08 LOTE 170- BARSiLIA - DF FONE; (61)3403-1300 FAX: (61) 3403-1313 
prnb@pmh.com.br  

:9 
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Nt 73, quinte-feira, 16 de abril de 

PORTARIA Na 23, DE 14 DE ABRIL DE 2020 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 1 

CNPJ; 61072.393/0039-05 
Processo: 25351.402132/2019-31 
Expedientes dos recursos 3071891/19-1. 2202199/19-0 e 2529243/19-9 
Processo: 25351.402123/2019-41 
Expedientes dos recursos; 3177723/19-6 e 0194345/20.5 
Oecisto: A Gerência-Geral de Recursos decidiu, por unanimidade, F4ZO CONHECER 

os recursos por IESTEMPESTLVIDADE, acompanhando a postc5 o do relator descrita nos Votos es 
1178/2019 - CRE52/GCREC/0A01P/ANVISA e rnt 1180/2019 - CRE52/GGREC/GADIP/ANVIS/s. 

Recorrente: ALLMED PRONEPRO BRASIL LTDA. 
CNPJ: 04s80.517/000l-45 
Processo: 25743.363704/2019-51 
Expedientes das recursos; 0239785/20-5 e 0230783/20-9 	- 
Decisão: A Gerência-Geral de Recursos decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER 

os recursos por INTEMPESTIVIDADE, acompanhando a posic90 do relator descrita nos Votos se 
220/2020 - CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA e n5  221/2020 - 'CRES2/GGREC/GAOIP/ANVISA. 

Recorrente: PANIFICADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA. 
CN RI: 04.439.152/0001-81 
Processo: 25351.745336/2018-33 
Expediente do reta me: 1067037/13-8 
Decisão: A Gerência-Geral de Recursos decidis, por unanimidade, CONHECER 00 

RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, acompanhando a posição do relator descrita no Voto se 
154/2020 - CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA, 

Recorrente DENISE BEZERRA CORREIA 
Passaporte: FZ27***2 
CPF:  
Processa: 25351.900501/2020-51 (SEI) 
Expediente do recurso: 022686/20-5 
Decisão: A Gerência-oeral de Recursos decidiu, por unanimidade, CONHECER 00 

RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, acomparhando a posição do relator descrita no Voto nE 
238/2020 - CRE52/GGREC/GADIP/ANVISA. 

Recorrente: PACI( COMERCIO DE PROOW0S DESCARTÁVEIS FIRELI - EPP 
CNPJ: 10.331.771/0001-15 
Procaaeo; 25551.796365/2010-95 
Expediente do recurno: 2193792/19-3 
Dedsão; A Gerêecia-Geral de Recursos decidiu, por uranimidsde, EXTINGUIR o 

recurso por PERDA DE OBJETO acompanhando a posição do relator descrita no Voto na 
87/2020 - CRES3/3GREC/GADIP/ANVISA, 

a ecorrente: BAYER S.A. 
CN P1; 18.459.628/0001-15 
Processo: 25352406832/2016-10 
Expediente do recurso, 2188345/10-1 
Decisão; A Gerência -Geral de Recursos decidiu, por usar imidade, CONHECER 00 

RECURSO 1 NEGAR-LHE PROVIMENTO, acompanhando a posição do relator descrita na Voto n5  
89/2020 - CRE53IGGREC/GADIP/ANVISA. 

Recorrente: LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMÉRCIO SÃ, 
CN P1: 22.185.341/0001.90 
Processo: 25351,140399/2019-20 
Expediente do recurso: 2188359/10-1 
Decisão: A Gerência Gemide Recursos decidiu, por unanimidade, CONHECER DO 

RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, acompanhando, pooiçto do relator descrita nu Voto os 
90/2020 - CRES9/GGREc/GADIP/ANVISA. 

Recorrente: eTERCOQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIDA. 
CNPJ: 03.321,760/0001-99 
Processo: 25351.142747/2019-01 
Expediente da recurso: 2199511/19-3 
Decisão: A Gerência Geral de Recursos decidiu, por unanimidade, CONHECER DO 

RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, acompanhando a posicão do relator descrita no Voto e8 
01/2020 - CRES3/GGREC/GAOIP/ANVISA. 

Recorrente: STELA CANDIOTO M1LCHIOR 
SIAPE; 14.65 
Processo SEI i; 25351.903413/2020-41 
Expediente do recurso: 0071050 
[gerirão: A Geréncia-Gersl da Recursos decidiu, por unanim idade, CONHECER 00 

RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, acompanhando a posiçoo do relator descrita roçasse a- 
17/2020 - CPRDC/GGREC/GADIP/ANVISA. 

Recorrente: PATRICIA PEREIRA DA 510/A DE FREITAS 
SIAPE: 15*0*25 
Processo SEI i: 25759.042896/2019-32 
Expediente do recurso: 0930523 
Decisão: A Gerência-Geral de Racursou dccidiu, por unanimidade, EXTINGUIR o 

recurso por PERDA DE OBJETO, acoropas,hasclo a posição do relatar descrita no Vote na 
28/2020 - CPROC/GGREC/GADIP/ANVISA. 

Recorrente: MAltA MIYUKI IeIUR.AItAMI 
SlAPt: 14ee*21 
Processa SEIt: 25311.931839/2010-24 
Expediente cio recurso; 0942002 
oecis$o: A Gerência- Geral de Recursos decidiu, por unanimidade, CONHECER DO 

RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, acompanhando a posição do relator descrita no 
Voto ns  19/2020 - CPROC/9GREC/GADIP/ANVISA 

Recorrente: TATIANA CAMBRAIA DE SA LOWANDE 
SIAPE: 1465 
Processo SEI I: 25355,045E29/20i9-10 
Expediente do recurso: 0941963 	 - 
Decivao: A Gerência-Geral de Recursos decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER 

o recurso por INTEMPESTIVIDADE, acompanhando a posição do relator descrita no Voto ot 
20/2020 - CPROC/ESGREC/BADIP/ANVISA. 

MARCELO NAtIO MATOS MOREIRA 

CORREGEDORIA 

PORTARIA Na 21, DE 14 DE ABRIL DE 2020 

A CurreRedora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no usa destas 
acribuiçôes previstas no art, 95, inciso IV, do Regimento Interno, aprovado pele Resoltcêo 
da Diretoria Culegieda-RDC n' 251, de 10/12/2018, republicade no DOU de 27/12/2018 e, 
do lecino li, do art. Is da Portaria/ANVISA se  294, de 18/03/2020, publicado no DOU ne 54, 
seção 1, de 19/03/2020 e, nos termos do arE, 6 da Lei n5  12.046/2013 assim como o 
disposta no art. 28, E 2t, da Instrução Normativa CGU e5  13/2015, resolve: 

Art. 15  - Manter a aplicação da pena de multa no valor de ES 82.533,57 
(oitenta e oito mil e trezentos e trinta e três reais e oitenta esete centavos) à pessoa  
jurídico Hungaria Mercantil importação, Exportação e Comércio Ltda, CNPJ nE 
71,571.263/0001-14, pela prática de atos lestos b Administração Pública tipificados na art. 
55, iincisos II, III u V da Lei as 12.846/2013. de acordo com o que consta no Processo 
Administrativo de Responsabilieaçeo o5  25351.124011/2011- /4. 

Art. 7e - Essa PorEaria entra anis v;gorn a data de tua pEblicaÇao.  

A Corregedora da Agência Nacional de Vigilância Sanitéria, no uso de suas 
atrituiçGes pianistas no art. 95, inciso IV, do Regimento Interno, eprovada pela Resolução 
da Diretoria Colegiada-EDC o' 255, de 10/12/2018, repablicada na DOU de 27/12/2018 e, 
do Inciso II, do arE, l da Portaria/ANVISA n5  294, de 18/03/2020, publicada no DOU na 14, 
seção 1, de 19/03/2020 e, nos termos do alt, se  da Lei na 12,846/2o15 assim como o 
disposto no arE. 23, 11 2, do Instrução Normativa CGU n9  15/2015, resolve: 

Art. la - Manter a aplicação da peca de multa no valor de 3$ 124,495,30 (cento 
vinte e quatro mil e quatrocentos e noventa e cinco reais etrinca centavos) 1 pessoa 

indica PORT LO53ISTIC Agência Maritima Ltda, CNPJ na 1i8,Ot8.854/0001-15, pele pratica 
de atos lesivos b Administração Pública tipificados noa lt, 55,  incisos 1 e li, da Lei ri-
12 24612011 12.845/2013, de acorde com o que consta no Processo Administrativo de 
Respoasabiliaaçao ss 28351.050574/2017-91. 

Art. 3R - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

DANIELA ADEN-ATUAR 

49 DIRETORIA 

GERÊNCIA  -GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 

RESOLUÇÃO-RE Nt 1.000, DE 15 DE ABRIL DE 2020 

O Gerente-Geral de lnspeçao e Eiscalixação Sanitário, 90 ttO das atribuições 
que lhe confere o art. 171, aliado so art, 54, 1, § le do Regimento Interno aprosada pois 
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC 5' 255, de 10 de dezembro de 201E, 

considerando a Declaração de Cooperação Srmada em 27 de novembro do 
2012 entre as Autoridades Regula tórias palticipertes do Programa lr Auditoria Unica em 
Produtos para a Saúde IMOSAP - Msdical Desice Single Atdit Progrars); 

considerando o art. 7' da Lei n' 9,792, de 26 de janeiro de 1900 alterado pelo 
arE, 123 da Lei r'13,097, de lã de janeiro de 2015; 

considerando o pardsrato único do alt. 4t  da Resolução da Diretoria Colegiada 
- RDC n8  as, de 14 de agosto de 2013, alterado pela Resolução de Diretoria Colegiada - 
RDC n° 217, de 20 da fevereiro de 2018; 

considerando o Ri' do alt. 11 da tesoloçio da Diretoria Colegieda - RDC n-
183, de 17 de outubro de 2017: 

considerando o parecer da área tétrica emtido com base em relatório válido 
de auditoria realizada por organismo auditor terceiro reconhecido pela Arvisa para realieer 
sodilorias regolarórias em estabelacimeotas fabris do Produtos pare Saúde; 

considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação 
preconizados em legislação vigente, para e draa de Produtos para Saúde, resolve: 

Art. la  Conceder 1 empresa consoante no anesa, a Ceroiticação de Roas Prácican 
de Fabricação de Produtos para Saúde. 

Art. 25 A presente Certiticaçso ter-n validade de 2 (dois) anos a partir de sua 
publicação. 

Art. Se  Esta Resolução entra em visor nu data de aos publicação. 

RONALDO LUClO PONCIANO GOMES 

ANEXO 

Fabricante: CoatE Healttcare Co-, Ltd, 
Endereço: 132 Anyangcheondang-uo, 14040, Dongan-Gu, Antmang-Si, Oveongei-Do, Cordia do Sul 
Solicitante: l.sbtest Diagnóstica S/A CNPJ: 16.115.295/0001-35 
Autorização de Funcionamento: 1,00.050-1 Expediente: 10453e9/20-1 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Prodotos para Saúde; 
Produtos para diagnóstico de rica In vitro das classes III e IV. 

38 DIRETORIA 

GERÊNCIA-GERAL DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE 

RIS0LUÇÃD-RE Na 1102, DE 15 DE ABRIL DE 2020 

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde, no uso das atribuições 
que lhe confere o alt. 156, aliado ao art. 54, 1, § IP do Resimento Interno aprovado pois 
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC 0E  251, de 10 de dezembro de 2018, resolve; 

Art. 1' Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos 
Pala a SaUde, com validade de 1)em) suo em atenção ao alt- 12 da Resoluçio de Diretoria 
Cole5iada - RDC n* 348, de 17 de março de 2020 e considerando o alt. Ice o art. la da 
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC e5  349, de 19 de março de 2020, conforme anni'.o. 

Alt- r Esta Resolução entra em vigor nu data de sua publicação. 

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA 

ANEXO 

NOME DA EMPRESA /CNPJ 
NOME COMERCIAL 
NUMERO DO PROCESSO / REGISTRO 
PETIÇÃO(Õ5S) / E2KP10IEi4TE(Sl 

RIOSYS LTDA 702.220.795/0001-79 
AFIAS CDVID-19 Ah 
25351.230894/2020-63 / 10550840354 
5433- IMO - Registra de produto / 094323120E 

CIRURGICA 140 FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI / 07.628.775/0001-60 
MONHOs DO pACIEN'rr 
25251,2&1296/2020 22 / 50301120026 
8052 - EQUIPAMENTO - Reolscro de ramêia de Equipamentos para Saúde, de Médio e Pequeno 
Porte / 1049775201 

DANIELA AEEN-ATHAR 

PORTARIA NE 22, DE 14 DE ABRIL DE 2020 

A Corregedora da Agência Nacional de Vigilância Sanitãria, no usa de suas 
atribuições previstas no art. 95, inciso IV, do Regimento interno, aprovado pele Resolução da 
0"0'0"' Colegiada-RDC n' 251, de 10/12/2018, rsputlicada no DOU de 2//12/2011 e, do 
Inciso II, do art- 15  da Portaria/ANVISA "'294, de 13/03/2020, publicada no DOU eR 54, Reçãa 
1, de 19/03/2020 e, nos termos do arE, 84 da Lei nt 12.845/2019 00dm como o disposto no alt. 
28, § 2, da lnoEruçao Nurmasivs GU na 13/2019, renolve; 

Ai-E, 15 - Manter a aplicação da pena de mslta no vaIor de R5 427,817,50 
(quatrocentos e vinte e auto mil e oitocentos e dezessete reais ssossensa e oito centssos(1 
pexsos jurídica GT Comercial Importadora e Exportadora Ltda, CNPJ na 03.744.755/0001--GO, 
pela pratica destoo lesivos à Adminislrsçso Pública tipificados no arE. 5°, indsos 11,111eV da Lei 
5E 12,846/2013, de acordo tomo que consta no Processo Administrativo de Renponaabillaação 
0a 25551.071927/2017-01. 

Alt- 2e - Esta Portaria entra em vigor na date de sua publicação. 

)ANIIELA AR8N-ATNAR 

d*',ue-s,is pode se oe,irada e, endeeca, sesrant, 
/Assve.iseea. Ee/,steetiadade,Essl, reis ,dd;ea Oianuszttaxemoes 

CIMOS ORARE DO NORDESTE S.A / 03.620.71e/clool-20 
OX1EvIE1R0 DE PULSO NOAH 
25551.256285/1020.42 / 80055139001 
8024- EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde 1104,5752202 

DAI COMERCIO DE EiUlPAMERT0a MKDIOS LEDA, / 13352,169/0001-10 
Ventilador Pulmaear '1V-100 
25551,2e5219/2020-25 / 91176350021 
8052 -EQUIPAMENTO - Registra de Familia de Eqoipamensos paro Saúds, da Médio e Pequeno 
Porte / 1115445205 

Eco Diagnostica Ltda / 14.533.154/0002-05 
SAIS C0V-2 ECO Detect 
2535:t.24733412020 48 1 209548201134 
1433 - IDO - Resistru da produto / 0995050205 

ENDOBR,°M COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDIEa LTDA / 
07.427.470/0001-85 

09 	 rosa,, ante as,i,,aje dieiOuiqeseo rosnarei,, ve e' i100'a e, Tapaajsxsa. lCP 
- 	 que lessesialnassvr,i,xs de CIs,oesPd bi;ea, ee,,;Ie,a- 1CP-E,aail. 



Rótulo para nacionalização 
Basepaint COVID-19 lgG/lgM 

APRESENTAÇÃO: 

a 20 Bolsas seladas contendo: 
- lx Dispositivos de teste 
-lx dessecante 

a 20 Conta-gotas descartáveis 

• 01 Tampão diluente 
e Dl Instrução de uso 

APENAS PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO 

NÚMERO DE LOTE -:XXXXX 	DATADEVALIDADE -:XXXXX 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO - Deve ser armazenado entre 2- 30°C. 

NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE 

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd 

No.8 Lizhishan Road, Science City, Luogang District, Guangzhou Guangdong, P.R. China 510663 

Importador: ALERE S.A. 

Rua dos Pinheiros, 498/sétimo andar — Pinheiros/SP 
CNPJ: 50.248.780\0001-61 

RT; Ana Claudia S. O. Barros CRFSP: ;2908 

Para informações técnicas adicionais contate-nos através do sac.brasii@alere.com  ou 0800113363 

Número de Registro na ANVISA - MS: xxxxxxxx 
VER. XX MMM-AAAA 



B
as

e
P

o
in

t  
C

O
V

ID
-1

9
 Ig
G

/I
g

M
 

F
o

il
 P

o
u
c

h 
L

a
b
e  



1-1 

B
as

e
P

o
in

t  
C

D
V

ID
-1

9
  I
g

G
/ I

gM
  



ei 



L 

1n 

m 



'10/06/2020 

ORÇAMENTO TESTES COVID-19 
1 mensagem 

Gmail - ORÇAMENTO TESTES COV1D-19 

claudio costa <claudio.Pmvc@qnøIZPtr 

- \ 	' 
Nch-1u 1_7 

Herculano Anjos 1 América Biomédica chercuIano@americabiomedica.com.br> 
	

10 de junho de 2020 12:37 
Responder a: herculano@americabiomedica.com.br  
Para: claudio costa cclaudio.pmvcgmail.com> 

Estimado Claudio Costa 

Conforme a vossa solicitação estamos enviando, em anexo, o nosso orçamento para testes de COVD-19 

Anexo- Proposta + Bula + foto do teste 

Herculano Anjos 

& +55 II 97291 4145 

V/ +55 19 3392 5617 

americabbmedc&combr 

3 anexos 

Sem titulo.jpg 
90K 

Coord. Apoio Técnico AdministrativoLicitações - SMSPMVC.pdf 
489K 

Instruções de Uso 2019-cov lgG+IgM padrão GENRUI (2).pdf 
204K 

1/2 
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de 
ocromatografia rápida 

objetiva 	realizar 	a 

em do covio-191  
:ando anticorpos lgG e 

para 	COVID-19 

separadamente 

R$930i300,00 

10.000,00 

COTAÇÃO TESTES RÁPIDOS COVD-19 

DOC DE ORIGEM 24710/2020 

 

SOLICITANTE: ANA MARIA 
FERRAZ 

SETOR: Diretoria de 

Vigilância à Saúde 

   

EMAIL: 
licitacaosaudevc2017gmai1.com  

 

FRETE: CIF 

    

PROCESSO: 2470/2020 

CONTATO: FONE FAX PARA: 3429-7412/7410 

SOLICITAMOS DE V.SA. FORNECER PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS E/OU SERVIÇOS 
ESPECIFICADOS ABAIXO: 

FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVtD-19 

Prazo de Entrega - IMEDIATO 

Validade de Proposta- 10 dias (20/06/2020) 

Contato - Herculano Anjos - Fone- (19) 3392-5617 

Condições de pagamento: 103% na emissão da NF 

Banco :Santander Ag.1571 C/C 130007551 

0 293392  56171119-3415-4071 
O atendimentoQ*mericabiomedica.contbr 
@ www.amerkab1ornedicacom. br  
Qarnericabiomedica 

O arnecbiornedka,ofida 





• ij- ( ii: 

Novo kit de teste de anticorpos IgM / Igo para corousavirua (2019-nCoV) (ouro coloidal) 

1. Nome do Produto 

Nome genérico: Novo kit de teste de anticorpos IgM / iO pera coronavírua (2019-nCoV( (ouro 

poluirei 

Nome comercial: 2019-nCoV lgM/lgG 

3, Uso pretendido e indicação 

Para detecção qualitativa In vitro de novos Iglal e IgO de cominavinus  (2019-nCoV) no soro humano, 

plasma ou sangue total, de casos suspeitos da nova infecção por coronavirta em pneumonia. 

pacientes com suspeita de agrupamentos e outros casos que precisam ser identificados. 

4. Princípio do teste 

Quando urna amostra contendo 2019-nCoV lgM e igst é adicionada à amostra, o anticorpo 2019-

nCoV ]EM na amostra se ligará ao novo artígero tesoureira rire de coronaviraa marcado com ouro 

coloidal para formar o complexo de anticorpo lgse de mitigamo de ouro contra o novo antigeno da 

coronasírus onloidal, enquanto O anticorpo igO se ligará ao novo antigeno recombisante de 

coronavírusrnarcado com ouro coloidal pura formar um complexo li de coronãvírut de novo 

antígeno de ouro coloidal. O complexo imune avançará ao longo da membrana da nitrocelulose 

para a área demarcação (M)  e (G(; e o complexo será capturado pelo aaticorpo 18M anel -humano 

de rato pré -revesti do imobilizado na membrana formando uma linha M vermelha; o complexo 

será capturado pela enticor p0 1550 ancijoumano de camundongo imobilizado na membrana, 

formando uma linha O vermelha; oantico rpo coloidal Igo anti-coelho de cabra mercada comour o 

avançará para a área de controle de qualidade (C) que é fixada com anticorpo lgfa de coelho, 

formando unta linha vermelha de controle de qualidade Id: Se a amostra contiver apenas o novo 

anticorpo lgM para coronavírue, as linhas aparecerão na área de detecção (M) e na área de controle 

de qualidade (c), e o resultado é positivo para anticorpos IaM, Se e amostra contiver apenas o novo 

AG do cororavírua, as linhas aparecerão na área de detecção (6) e na área de controle de qualidade 

(C), e a resultado é positivo para anticorpos igG. Se a amostra não contiver o novo anticorpo 1gEv 

para coronavírus • nenhuma linha aparecerá na área de detecção (M) e o reaulsedo será negativo 

para anticorpos lgM; nas amostra não contiver o novo anticorpo Igã para coronasírus, a linha não 

aparecerá na área de detecção (0), o resultado será negativa para anticorpos Igo. Se nenhum 

anticorpo estiver, presente, um resultado negativo sara' exibido, o cartão também contém uma 

linha de controle de qualidade (C) e somente a linha de controle de qualidade (C) aparece: o 

resultado é negativo para anticorpos lgG / lgM. 

S. componentes principais e equipamento adicional necessário 

o kit de teste consiste, cnn cartão detecte, diluente de amostra e iratrs'çtea. 

O sugador é opcional. 

(t) Cartão de tente: fibra de vidio (e.,. ant: ao.  recom binaste para coronavirus coloidal marcado 

com ouro, anticorpo Igo anti-coelho de cabra marcado com ouro coloidail, membrana de 

nTsrocalulose (área de detecção revestida com aeticorpo enonoclonal lgM anti-humano de 

camundongo, IgO anci-humano de camundongo anticorpo moeoclonal: A área de controle de 

qualidade é revestida com go  da coelho). 

121 Amostra de tampão: o componente principal é tampão de fosfato (P85). 

6. Acessórios necessários, mas não fornecidos 

(1) Pipetas a poetas de pipeta: 100 pL. 

121 Ternporivador. 

7. Condiçôes especiais de armaaenamnentoe transporta 

(1) O kic de eesce pode ser armazenado a 2-50t, o saco de papel alumiei ocm esta do selado é 

válido até a data de vencimento declarada na embalagem, uma vez aberto, é válido por 1 hora, 

(2) Transeunte entra 2-30'C. 

8. Requisitas de amostra 

(l) A amostra ideal é soro fresco não hemolinado, plasma ou sangue total, Recomendado para usar 

sangue venoso, os resultadas de outros tiuidos corporais e amostras podem não ser precisos. 

(2) Conclua o tente da amostra dentro ás 24 horas em temperatura ambiente após a coleta da 

amostra. Mantenha o soro e o plasma refrigerados a 2-8 C por não mais de 7 dias e congelados 

abaixo de -lã C por não mais de 1 mês. A amostra da sangue total não deve ser congelada, 

armazene-cem 2-8 'Opor não meis da  dias. 

131 Coloque as amostras em temperatura ambiente antes do torpe. As amostras ron5e1adut 

precisam ser derretidas completamense, reaquecidas e misturadas antes do uso, evitar 

tongelamentot e descongelamentos repatidos. 

(4) Recomenda-se ouso de soro ou plasma humano para teste- Recomenda-ar que o EDTA seja 

coces e . rin . ar ti-coagulante. 

9. Método dotaste 

Leia atentamente as satrações do reagente antes de usar o k'If do teste e opere estritamente de 

acordo com as instruções para garantir resultados confiáseis. Coloque todos os reegerces à 

temperatura ambiente (18-25 ad)  antes de usar. 

(1) Preparar 

(a) Remova a amostra de Oeste aos reagentes necessários das rendições de armaoenamenso e 

equilibre à temperatura ambiente. 

(b) Retire o cartão de testa de embalagem e coloque-o sobra uma superfície seca, 

(2)Amostragem: 

(a) Amostras de soro / plasma: pegue 50 gL de amostras de soro ou plasma e adicione-as bem à 

amostra e adiciono verticalmente 4 gotas (cerca de 100 aL) de diluição da amostra, 

(h)Amostras de sangue total: Colete 20tu1. de amostras de sangue total e adicione-as tem à 

amostra a adicione 4 goaas (cerca de lcopL) de solução de diluição da amostra vsrticalmerte, 

(c)Após adicionar a amostra, a amostra positiva pode ser detectada em 15 minutos. Émuniconad. 

pelo eeperimesto que o tempo de reação (calculado após a adição da amostra) superior a lã 

minutos afetarás observação dos resultados do teste. Portanto, recomenda-as que os resultados 

finais do teste sejam registradon e registrados em 15 minutos 

1.0. Explicação pera os resultados do teste 

1. Resultado posieiso, apenas O:sea linha de coeerole de qualidade (0) e a linha de detecção 50 

aparecerem, o novo anticorpo Igo para o coro'sa'Árue foi detectado e o resultado será positivo para 

o anticorpo igO. 

2. Resultado positivo, apenas M; se a linha de controle de qualidade (C) e a linha ás dececção M 

aparecerem, o novo anticorpo igM para coronavirua foi detectado soresultado é positivo para 

o anticorpo igM. 

3. Resultado positivo, 6 e M: se a linha de controle de qualidade (Cl e as duas linhas de detecção 

G e M aparecerem, os novos anticorpos IgG e lgM para coronasirus foram detectados e o 

resultado é positivo para osareicorpos igO  e lgM. 

4. Resultado Negativo: Se apenas a linha de controle de qualidade (Cl aparecer e as linhas de 

detecção 6cM não estiverem visíveis, nenhum novo anticorpo de corooasieuu foi detectado e 

o resultado é negativo. 

S. Resultado inválido: Nenhuma linha de controle de qualidade (C) aparece, indicando que o 

testeéinsálido na amostra precisasertes seda novamente. 

11. Limitações 

(1) Este kit deteste é apensa para uso diagnóstico in vicro e os resultados são podem ser asados 

como base para o diagrsóaEico. Julgamento abrangente deve ser feito em combinação com 

sintomas clínicos, condições epidamioiógicss e ossros dados clinicos. 

(2) Um resultado deteste negativo não exclui a possibilidade de nova infecção por coronevirua, 

(3) Este produto só pode detecta  qusiitsnivamenee o novo anticorpo igM, isG para coronavirus 

na amostra anão pode determinar sconcentração do anticorpo na amostra. 

(4)0 diagnostico ao tratamento não podem apenas depender desse resultado de teste, leva rale 

em considemção a história clínica e outrot resultados de eaames laboratoriais. 

(S) Apenas parasse profissional médico. 

12. Característico de desempenho 

(t) limito de detecção 

Use os materiais de referência do limite de detecção de empresa para testar, o resultado Li é 

2. Embalagem 

Especificação 1: 11/1<it REF: 52104078 

Especificação 2: ST/kit REF: 52112075 

Especificação 3: 1OT/kil REF: 52025081 

Especificação 4: ZSTstcit REF: 52026089 

Especificação 5: SOT/kit REF: 52027072 

Genrui Biotech inc. 

Web: wvisv.zensui-bio,com 
P14114020157-02 



negativo o resultado L2 pode ser positivo os negativo o resultada 1.3 deve ser positiva. 

(2j Tasa de scincidéecia positiva 

O teste foi realizado com materiais de referência positivos da empresa, e a taxa de coincidência 

(+ /,( de 10 materiais de referêscia da empresa foi 10/10. 

(3) Taaa de coincidência negativa 

O teste foi realizado core materiais de referência negativos da empresa e e taxa de reincidência 

(-/ -1 de 20 materiais de referência da empresa foi 20/20. 

(4) PrecioSo 

o material de referência de precisão negativa da empresa P1, o material de referência de 

precisão positiva crítica da empresa P2 e o material de referência de precisão positiva médio-

forte da empresa P3 foram medidos 10 vezes are paralelo. Ou resultados de P1 foram negativos, 

os resultados da P2 foram positivos e os de P3 foram positivos. 

13. Substância interferente 

(1) Hemoglobira, bilirrubina, colesterol, trigliceridecs, anticorpo HAMé a fator reuniatóide nas 

amostras podem interferir com, as resultados dos testes, as concentrações máximas permitidas da 

hemoglobina é de 5 g/L, bilirrubira é de 2 mg/mL, colesterol é deis mg/mL, triglicerideos é 3D 

mg/mL, anticorpo HAMA é 40 ngJrrt, fator reumetóide é 525 Ul/mL. 

(2) Este produto não reage de maneira cruzada com amostras sazonais do vírus influeezs 111N1, 

uirss influenza 0, sieua respiratório sincicial, amostras positivas para Mycoplasma pneumonlae. 

14. precauções 

(s) Depois de aberto, use os cartões de teste o maia rápida poasivel, o que pode causar umidade. 

Não reutiliza os cartões deteste. 

(2) os componentes do kit da tesos de diferentes lotes não podem ser utilizados da forrsia 

intercambidvel. 

(3) Peru substâncias que contenham fontes de infecção ou naepaitae de conter fontes de infecç)o, 

deve haver procedimentos adequados de garantia de biossegaurança. Preste atençio aos seguintes 

assuntos: 

a) Use luvas ao manusear  amostra ou reagente para desinfecção. 

b} Desinfetar a amostra ou reagente derramado com desinfetante. 

c) Desinfetar ou manusear fontes potenciais de contaminação de todas as emoasrae ou reagentes 

da acordo com os regulamentos locais. 

15. Explicação do simbolos gráficas 

Consulte as instruções de uso t limite de temperatura 

Número de late Validade 

Reagente para diagnostica in 

toIro 
( 

CONFORMITF 

EUFOOP5FNNE 

Data de produção Risco biológico 

S Fabricante Volume 

Contém suficiente para 

<e> testes iéÍl Mantenha longe da luz solar 

Não reutilize ' Maeser seco 

Representante eutori,ado na 

comunidade evropela Número de referência [?.L5Çf( jFJ 

16. Refer&.cias 

(5) Henlavi Shi, Xiaoyv lias, et ai. Clinical facturas and imagi e manifestations of pneumonia 

infected vjith novel coronavirus (2o19-nCoV) [J] Joureal of Clinical tadiology 155N 1001-9324, CN 

42-1187/0. 

(2) Miaomiao Ma, Xiaoling Shen, et ai. Research protress on seralogical detection meshodt of 

Middle tant Reapiratory Syndronie Carosavirus (i] Chinesa isurnal ofVirology, 2018, 8(2): 156-

161, 

(3) Baoaing Fan , Jingfer Sura et ai. Changes is lgM ardi IZG antibody leveis of coron ' disease 

patienta with SARS is Beijingarea (1] Chinesa journal of Noaocomiolo, 2005,15 

17. Informações de ajuda 

Se precisar da ajuda, entre em contato com o pós-venda 

M. Fabricante 

Genrsi Biotech Inc. 

Addrens: 4-IOF, euilding 3, Cega Tschnoiogy Part Guangming olvtrict, 518106, Shenzhen, Chira. 

Web: www.genrui-bio.core 

(E 

Genrui Riotecin Inc. 
Web: www.geerui-bio.com  
P14.04.020137-02 \V\\ 
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(3mali 
( 

claudio costa <cIaudio.pmvgm5Jb9 

COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID-19 CRURGICA CENTRO OESTE GOIÂNIA 
GO (aos cuidados de CLÁUDIO) 
1 mensagem 

Thaysa Araujo <thaysamparaujo@hotmail.com> 
Para: claudio costa <claudio.pmvc©gmail.com> 

Boa Tarde Cláudio, 

10 de junho de 2020 12:24 

Conforme solicitado segue em anexo cotação de preços de 10.000 Testes rápido COVID - 19. 

Qualidade e menor custo beneficio que está tendo no mercado. 

Trabalhamos com mais de SmiI produtos, qualquer necessidade só chamar no meu whatsapp é (82)9 

9639-0711. 

,- 	TODOS UNIDOS CONTRA COVID-19. 

Aguardo Retorno! Obrigada. 

ATT: ThaVsa Araújo 

4 anexos 

carimbo timbrado cirurgica centro oeste - go.jpeg 
95K 

COTAÇÃO TESTES COVID 19- SEC DA SAUDE VITORIA DA CONQUISTA - BAsiocx 
- 63K 

COVID-19 NUTRIEX.mp4 
4407K 

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO - TESTE RÁPIDO COVID-1 9 15 MINUTOS NUTRIEX (1).docx 
100K 

111 



CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 

CNPJ: 34460.:00013 	J tJRGiCft, CENtRo OESTE E1R3L 
Ernanuoï ormog Qiivjta M4 
Q, SOLt. 18 CM2 

ua Trftidad9 CEP 74921-220 
pSacida deG&nja -GO j 

dê Kit 	de 1 teste 

Imunocromatografla ráp 
que objetiva realizar a 
triagem do COVID-19, 

detectando anticorpos lgG e  

lgM 	para 	COVID-19 

separadamente  

1A  

Prazo de Entrega: 4 dias após o faturamento 

Validade de Proposta: Zodias 

Contato (62) 3273-1360 Fone: (82)9 9639-0711 

Condições de pagamentos Avista antecipado 

Banco: BRADESCO Ag: 2305 C/C: 48450-4 

COTAÇÃO TESTES RÁPIDOS COVID-19 

 

DOC. DE ORIGEM 24710/2020 

EMAIL: 
licitacaosaudevc201 7gmai1.com  

SETOR: Diretoria de 
Vigilância à Saúde 

FRETE: CIF 

SOLICITANTE: ANA MARIA 
FERRAZ 

PROCESSO: 2470/2020 

CONTATO: FONE FAX PARA: 3429-7412 / 7410 

SOLICITAMOS DE V.SA. FORNECER PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS E/OU SERVIÇOS 
ESPECIFICADOS ABAIXO: 

FORNECIMENTO DETESTES RÁPIDOS COVID-19 

IMPORTANTE: 

Obs.: A cotação deverá está assinada e carimbada, em papel timbrado da empresa. 
Deverá ser encaminhado catálogo do produto cotado para fins de habilitação e 
análise técnica da empresa. 



10/06/2020 	 carimbo timbrado cirurgica centro oeste - go.jpeg 

https://mailgoogle.corn/mail/u/1 /#inbox/FMfcgwHNqCRjBgbkwPcsdHTDxQKsfid?projecto1  &messagePartld=0.2 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO 

TESTE RÁPIDO COVID-19 15 MINUTOS NUTRIEX COVID-19 
IgG/IgM TEST KIT (COLLOIDAL COLD METHOD) 

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

O Teste Rápido Covid-19 15 minutos Nutriex COVID-19 IgG/lgM Test kit (Colloidal Gold 

Method) é um imunoensaio Cromatográfico de fase sólida para a detecção rápida, 

qualitativa e diferencial de anticorpos lgG e lgM para COVID-19 em sangue total, soro 

ou plasma humano. Este teste fornece apenas um resultado preliminar. Portanto, 

qualquer amostra reativa com o COVID-19 lgG/lgM Test kit deve ser confirmado com 

método(s) de teste alternativo(s) e achados clínicos. 

2. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 

O sistema consiste em uma membrana na qual foram imobilizados anticorpos anti-lgG 

e anti-lgM humanos na região teste lgG e na região teste IgM, respectivamente. Na 

execução do ensaio, a amostra é colocada para reagir com o conjugado, que contém 

partículas de ouro coloidal ligadas aos antígenos recombinantes do COVID-19. O 

conjugado se complexa com os anticorpos anti-COVID-19 presentes na amostra. Após 

adição do tampão, o complexo anticorpo-conjugado migra cromatograficamente 

através da membrana e encontra a região teste, na qual os anticorpos anti-lgG e 

antilgM humanos estão imobilizados formando uma linha colorida. A presença desta 

linha indica um resultado positivo e a sua ausência indica um resultado negativo, desde 

que a linha controle, usada como controle do procedimento, apareça no ensaio. 

3. APRESENTAÇÃO 

Cada caixa contém: 

20 Dispositivos de teste embalados unitariamente. 

20 Pipetas plásticas 

20 Lancetas 

20 Compressas de álcool 

5 Frascos contendo 2 mL de solução tampão/diluente (cada frasco é suficiente para 

realizar quatro testes) 

1 Folheto de Instrução de Uso 

1 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO 

TESTE RÁPIDO COVID-19 15 MINUTOS NUTRIEX COVID-19 

IgG/lgM TEST KIT (COLLOIDAL GOLD METHOD) 

41 

4. PROCEDIMENTO DE TESTE 

Antes de iniciar, deixe o dispositivo de teste, a mostra e a solução tampão atingirem a 

temperatura ambiente (15-30°C). 

1. Retire o dispositivo de teste do biister metálico e utilize-o o mais rápido possível. 

2. Coloque o dispositivo deteste sobre uma superfície limpa e nivelada. 

2.1 Para Amostras de Soro ou Plasma: 

Transfira a amostra de soro/plasma 10111 para o(s) poço(s) da amostra(s) do dispositivo 

usando uma micropipeta. 

Depois adicione imediatamente 2 gotas (cerca de 50 111)  de tampão ao(s) poço(s) de 

amostra(s). Evite bolhas de ar. 

2.2 Para amostras de sangue total: 

Com a pipeta plástica fornecida, transfira 1 gota (cerca de 20111) de sangue total para 

o(s) poço(s) de amostra do dispositivo de teste, depois adicione 2 gotas (cerca de 50111) 

de tampão ao(s) poço(s) de amostra imediatamente. Evite bolhas de ar. 

3. Aguarde que a(s) linha(s) colorida(s) apareça(m). O resultado deve ser lido entre 10 e 

20 minutos. Não interprete o resultado após 20 minutos. 

S. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

2 
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NUTRI EX 

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO 
41 -1111 -01  

TESTE RÁPIDO COVID-19 15 MINUTOS NUTRIEX COVID-19 
( 

IgG/IgM TEST KIT (COLLOIDAL GOLO METHOD) 
9. 

NEGATIVO: 

Se apenas a linha de controle C estiver presente (colorida), a ausência de cor nas duas 

linhas IgG e IgM indica que não são detectados anticorpos anti-COVID-19 na amostra. 

O resultado é negativo. 

POSITIVOS: 

IgM POSITIVO: Além da presença de cor na linha C, se apenas a linha IgM for colorida, 

o teste indica a presença de IgM anti-COVID-19 no espécime. O resultado é IgM 

antiCOVID-19 positivo. 

IgG POSITIVO: Além da presença de cor na linha C, se apenas a linha IgG for colorida, o 

teste indica a presença de IgG anti-COVID-19 na amostra. O resultado é IgG anti-

COVID19 positivo. 

IgG e IgM POSITIVO: Além da presença de cor na linha C, tanto na linha IgG como na 

IgM forem coloridas, o teste indica a presença de IgG e IgM anti-COVID-19 na amostra. 

O resultado é IgG e IgM anti-COVID-19 positivo. 

INVÁLIDO: 

A linha de controle (C) não aparece. Volume insuficiente de amostras ou técnicas de 

procedimento incorretas são as razões mais prováveis para a falha da linha de 

3 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO 

TESTE RÁPIDO COVID-19 15 MINUTOS NUTRIEX COVID-19 

IgG/IgM TEST KIT (COLLOIDAL GOLD METHOD) 

controle. Reveja o procedimento e repita o teste com um novo dispositivo de teste. Se 

o problema persistir, interrompa imediatamente o uso do kit de teste e contate seu 

distribuidor local. 

6. CONTROLE DE QUALIDADE 

Um controle de procedimento está incluído no teste. A linha vermelha que aparece na 

região de controle (C) é o controle procedimento interno. Ele confirma o volume 

suficiente de amostras e a técnica de procedimento correta. 

Os padrões de controle não são fornecidos com este kit; contudo, recomenda-se que 

os controles positivos e negativos sejam testados como uma boa prática laboratorial 

para confirmar se o procedimento do teste obteve desempenho adequado. 

7. ARMAZENAGEM E ESTABILIDADE 

O kit pode ser armazenado à temperatura ambiente ou refrigerado (4-30°C). O 

dispositivo de teste é estável até a data de validade impressa. O dispositivo de teste 

deve permanecer no blister metálico até a sua utilização. NÃO CONGELE. Não utilize 

após a data de validade. 

8. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 

1. Apenas para uso profissional de diagnóstico In Vitro. Não utilizar após a data de 

validade. 

2. Este folheto informativo deve ser lido por completo antes de realizar o teste. O não 

seguimento das informações pode trazer resultados de teste imprecisos. 

3. Não o utilize se o blister metálico estiver danificado ou partido. 

4. O teste é apenas para uso único. Não reutilizar em nenhuma circunstância. 

S. Manusear todas as amostras como se contivessem agentes infecciosos. Observe as 

precauções estabelecidas contra riscos microbiológicos durante os testes e siga os 

procedimentos padrão para a eliminação adequada das amostras. 



    

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO 

  

NUTRIEJI 
TESTE RÁPIDO COVID-19 15 MINUTOS NUTRIEX COVID-19 - 

IgC/IgM TEST KIT (COLLOIDAL GOLD METHOD) 

   

6. Use roupas de proteção como jaleco, luvas descartáveis e proteção para os olhos 

quando as amostras forem testadas. 

7. A umidade e a temperatura podem afetar negativamente os resultados. 

8. Não realize o teste em uma sala com fluxo de ar forte)  ou seja, ventilador elétrico ou 
ar condicionado forte. 

9. Após a abertura blister metálico, o produto deve ser imediatamente utilizado. 

9. ORIGEM 

Fabricado por: HangzhouSingclean Medical Products Co.)  Ltd. No. 125 (E),lOth Street, 

HangzhouEconomicandTechnologicalDevelopet Zone Zhejiang China 

Importado com exclusividade por: Cirúrgica centro oeste- Goiânia 

Número do CNPJ 

34.460.344/0001-03 

Razão social 

Cirurgica Centro Oeste Eireli 

Endereço atual 

AI Dom Emanuel Gomes Oliveira, S/N, Quadraao Lote 18 Casa 02 

Parque Trindade, Aparecida De Goiania, 

GO, CEP 74921-220, Brasil 

Representante Thaysa Araújo 

Telefone (82) 99639-0711 

Obrigada! 



fabio araujo <vigsaudeadm@qQL*itç 
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Gilson Pires 
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Omail - PROPOSTA TESTES RÁPIDOS COVID-19 

PROPOSTA TESTES RÁPIDOS COVID-1 9 
1 mensagem 

Gilson Pires <pires@medica-ne.com.br> 
Para: vigsaudeadmgmaiI.com  

Prezados, 

Segue a cotação solicitada em anexo. 

Atenciosamente, 

10 de junho de 2020 10:44 

151 -2020-Pref de Vitoria da Conquista-Covidl 9.pdf 
193K 

https:/Imail.google.coj-n/rnail/u/07ik=dl 	 1/1 
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Recite, 10 de junho de 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

Ref. Cotação n2.151-2020 

OBJETO: Aquisição de testes rápidos/kits reagentes para detecção qualitativa de anticorpos totais de 

IgG e IgM de Covid-19, sem diferenciação, por metodologia de imunocromatografia em sangue total, 

soro ou plasma humano. Resultado em 10 minutos para amostras positivas/reagentes ou negativas/não 

reagentes sem diferenciação do anticorpo. 

,5 
1T7 ÉóW 

KIT DETESTE RAPIDO IMUNCORMATOGRAFICO PARA 

DETECCAO DE ANTICORPOS DE CLASSE IGG/IGM TOTAL, 

SEM DIFERENCIAÇÃO, EM SANGUE TOTAL SORO OU 
PLASMA HUMANO, ACONDICONADO EM EMBALAGEM TESTE WONDFO 10.000 R$95,00 R$950.000,00 
COM 20 TESTES, RMS: 30537410048, FABRICANTE 
GUANGZHOIJ WONDFO BIOTECH CO LTD NOME 
OCMERCIAL ONE STEP COVID 19 TEST 

Validade da Proposta: 10 dias 

Prazo de pagamento: Imediato 
Prazo de entrega: 	Imediato (Temos o produtos em estoque) 

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos adicionais que eventualmente sejam necessários. 

Atenciosamente, 

Medica Comercio 1  - epresentação e Importação Ltda 
Gilson Silva Pires \ 
Gerente Comercial 

Rua Francisco Silveira, n°99, Galpão 99C, Afogados, 
Recife - Pernambuco - CEP: 50,770-020 - Telefone: (81) 3221-8277 

CNP1 06.069.729/0001-09 - I.E.: 0646655-93 



10136/2020 	- 	 Ornou - COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

  

2 un  
claudio costa <cIaudio.pmvcgmU.com> t 

       

COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Gilson Pires <piresmedica-ne.com.br> 	 10 de junho de 2020 12:07 
Para: CIaudio.pmvc@QmaiI.Com  

Segue proposta solicitada, 

De: claudio costa [maiIto:cIaudio.pmvcgmail.com] 
Enviada em: quarta-feira, 10 de junho de 2020 11:00 
Para: come rcial@dropsmartcom.br  
Cc: Iuciano@biotecmecLcom.br; Iucas@performatico.Com.br; adfeba@hotmaiLcom; 
thaysarnparaujo©hotrnail.com; herculano@americabiomedica.coni.br; eduardoieixeira©abrapress. 
com.br; vendas20jpdiagnostica. com. br; educacaodigitaI.vendas@gmaiI.Com; 
sebatista.oliveira©cepalab.combr; lu-ferro@hotrnaiLCom; kellen©opemed.combr; 
diegossaudegrnaiLCom; acmsantosl @hotmaiLcorn; gleisialvesCovid19@9maiI.com; gilson©medica- 

J ne.com.br; euvaldo.silva@pmh.com.br; atendimento@ph-bacom.br; vendas@ph-ba.00m.br; 
aguimaraes©sgtecnologia.com. br; anderson@CmaritimaCom.br; mvmoreira@hotmail.com; 
paboIeonirepairsurgicaI.com.br; andre_gustosouza@hotrnail.com; vendasol @supermedica.contbr; 
amandadortaliancagmaiI.com; vendas53ind©martinsdistlog.com.br  
Assunto: COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Bom dia 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

3 anexos 

Bula Covid-19 Wondfo Biotech.pdf 
842K 

151 .l-2020-Pref de Vitoria da Conquista-Covidi 9.pdf 
447K 

12 11511-202~ de Vitoria da Conquista-Covid119.pdf 
193K 
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COTACÃO TESTES ltü'mos COVID-19 

FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COYJD-19 

de 	teste 	de 
Imunocrornatografia rápida 
que objetiva realizar a 
triagem do COVID-19, 
detectando anticorpos lgG e 

para 	COVID-19 
damente 

TOTAL::: 0QQJ;O0 

PROCESSO: 2470/2020 

CONTATO: FONE FAX PARA: 3429-7412 / 7410 

SOLICITAMOS DE V.SA. FORNECER PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS E/OU SERVIÇOS 

ESPECIFICADOS ABAIXO: 

DOC. DE ORIGEM 24710/2020 

EMAIL: 

Iicitacaosaudevc20 1 7ijgmaiLcom 

SOLICITANTE: ANA MARIA 

FERRAZ 

SETOR: Diretoria de 

Vigilância à Saúde 

FRETE: CIF 

/ 

IMPORTANTE: 

Obs.: A cotação deverá está assinada e carimb 

Deverá ser encaminhado catálogo do produtó 

análise técnica da empresa. 

:imbrado da empresa. 

ado para fins de habilitação e 

Rua Francisco Silveira, n 99, Galpão 99C, Afogados, 
Recife- Pernambuco. CEP: 50.770•020 - Telefone: (81)3221-8277 

CNPJ: 06.069.72910001-09 - LE,: 0646655-93 

'Prazo de Entrega: Imediato 

Validade de Proposta: 10 dias 

Contato: Gilson Pires 	Fone: (81) 98105-8841 

Condições de pagamentos: Á vista 

Banco: B. Brasil 001, Ag 3699-4 C/C.: 42031-X 



iCÁ'- 
ação mpoftação 

Recife, 10 de junho de 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE 

Ref. Cotação n°. 151 -2020 

OBJETO: Aquisição de testes rápidos/Me reagentes para detecção qualitativa de anticorpos totais de 

IgG e IgM de Covid-19, sem diferenciação por metodologia de imunocromatografia em sangue total, 

soro ou plasma humano. Resultado em lo minutos para amostras positivas/reagentes ou negativas/não 

reagentes sem diferenciação do anticorpo. 

 	.:;j*fl *SjtI, 4i'Rtót4L  	1MMCS: 
KIT DETESTE RAPIDO IMUNCORMATOGRAFICO PARA 

DETECCAO DE ANTICORPOS DE CLASSE IGG/JGM TOTAL, 

SEM DIFERENCIAÇÃO, EM SANGUE TOTAL, SORO ou 

PLASMA HUMANO, ACONDICONADO EM EMBALAGEM 

COM 20 TESTES, RMS: 80537410042, FABRICANTE 

GLJANGZHOU WONDFO BIOTECH CO LTD NOME 

OCMERCIALONE STEP COVID 19TEST 

TESTE WONDFO 10.000 R$95,00 R$950.000,00 

Validade da Proposta: 10 dias 

Prazo de pagamento: Imediato 
Prazo de entrega: 	Imediato (Temos o produtos em estoque) 

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos adicionais que eventualmente sejam necessários. 

Atenciosamente, 

Medica Comercioepresentação e Importação Ltda 
Gilson Silva Pires\ 
Gerente Comercial 

Rua Francisco Silvejra, 099, Galpão 900, Afogados, 
Recite - Pernambuco - CEP: 50.770-020-Telefone: (81) 3221-8277 

CNPJ: 06.069.729/0001-09 - 1.E.: 0646655-93 



AM 
Armazenar o Ora Step COVtL3-2019 Tear erttm 2.0 a 300, dentro da 
embalagem original fechada. Se armazenar sob mídgersçáo, aguardar pato 
menos 30 (trinta) minutos para que o casseto alcance a temperatura 
ambiente, antes de realizar o teste. 
Os contatas de teste, quarto armaze nados da acordo com e tamparatura 
indicada 0  au a entatagem srigiral fechada são estáveis por 24 (vinte e 
quatro) meses. 
Tempera solução Iamp5o imediatamente após ouso. 
Os componerlet do las neo eareveia até a data de espiraçao indicada as 
rótula da ambaiegseu 
o cassate de teste deve ser edltzsdo rio prazo máximo da uma bom após 
ear retirado da eebelaeem, 

Amostras da acerosa a prordsaios do sangue san entes do 
agenlaaütfacc.baos ora p000inct'a/. Manuseie todos os 
produtos do saçgueacotnponantes do trate com cuidado. 
Luvas o roupas da pmo/açéo são reooraauda das. Ao 
raaêzar e raanatençdo e procedimentos pera ao/tição de 
problemas lan sonata dor, fatos ám use ptooação para os 
olhas 

A manipulaçSu correta das amoalras é fundamental para çamndrqae 
00 moellaóot Obtidas sejam precisos. 
É recomeedovel ousada EPI'e (alaco manga irrgo com punho, óculos de 
protepso, luvas descansáveis, máscaras, entre outros) o fim do eduzir ou 
eliminar e exposição individual e agentes potstrdatmente iofacdoao a. 

5) 	Aguardeis minutas e leia orssultndt. Na. lar após 20 minutos. 

2-3 gatas 

•-•  1 
Nota: ttnpremso"nCoV" próxImo àjanela reata á dIreita para 
identificar o produto. 

RESULTADO POSITIVO 
DUAS fainas colaridss: ra linha de leste (TI e na linha de controle 
(C). lodios um rusulledo positivo para os anticorpos SARS-00V-2 se 
a lo ad na 

Aoticorpc Treponema pailidam 
Antico o l-uV 

Aoticor.ovirus Measleo 
Antico o O •measloviras 
Anticor oE 
	

os la o 71 
Aatico e Mumas 
Amottra cosiava virus Vadrol zo .tor 

Positiso 	Negativo 	Inválido 	Inválida 

SuInre.,.,an 	 Wnrrgamse5fl 
• ci.e.wage 	 ________ 
.apse.Tlfl.e 

Fator Reumetoida 
13iraivevmtemreg,5passa 
/enlicorpo Aoti-milorttdriat AMA •:t'Ilia_ 

1900 •/mL 

PRECISÃO 
lnterensaio: A pmdsãn intersnssia foi dalermi ada analinandn-se ao idaz( 
replicares de três amostras com concentrações diferentes de antioxr(sos. Os 
cesueadcs positivos e negativos lorem rsrrutamunlo identificados um 100% 
das análises. 

tnlrseneaio: A pmcisão ittrueasaio foi determinada sralisando-se Ires 
amostras com corcertmçõna diearaalos de enlirorpos em três lotes 
dferentsa Os raeuttsdos posilivor a negativos foram comalamarOe 
idenliecadce em 100% das enãlisus. 

O One Step COVID'2019 Teut não é afetado paio S'atsperte deode que o 
mesmo seis entregue ao dsstinstád omus condiçãse da temperatura ecima 
descias. 

1. Seguir os procedimentos padronizados para a soluto de punção 
venosa de sargue tolal com um Inibo de coleta da tanque 
contendo snticsegulsnue adaqusdo (recomenda-se o uso de 
EDTA, hepariria ou dtrato do sódio). 

2. È recomendado que a smostra suja analisada imediatamente 2) 

após a coleta. Não deiseeamostre em temperatura ambiente par 
penado prolongado. Se dão puder analisar a amostra 3) 
imediatamente, deve-se arnnezend'la de 2-8 Z. 

3. la/lo é adequado analisar, amassa de sangue que Ciciou 
srmezerada 21 par mais da 7 dite. 

1) 

4) 

ONE STEP COVID-2019 TEST 
(IMUNOCROMATOGRAFIA) 

REF.: TR00006S A 01 TESTE 

REF.: TR000066,_B 10 TESTES 

REF.: TR00006C 20 TESTES 
REF.: TRQ00086 D 25 TESTES 

REF.: TR000066_E 40 TESTES 

Crie Step 000ID'2019 Tcstdum ensaio imanocrornulogrático para 
deteuçuo rápida e qualitativa dou articotçtos IgG/IçM da sublimes 
reupirafória aguda grave por coronavirus 2 (SARS -CoV-2), em 
amostras de sanga a lata', soro ou plasma humano. O testa deva sur 
ueado corno tma ferramerts para auxilio no diagnóstico da dosoça por 
infecção por coronavirua (CCVID'Iç), cousada pulo SARS-CoV-2. 

Teste qualitativo para triagem e austio diagnóstico. Resultados 
regativoa hão excluam a infecção por SARS'CoV-2 e resultados 
pooilivou neo podem ter etadoo como avidénda absoluta de SARA - 
CoV-2. O resultado devo uor interpretado por um módico com auxilio 
doa dados sina.  e outros exames laboratoriais confirmatârtos. 

Somente para uso diagnóstico "ff1 limo' 

Uliloar soro, ptatmn ou tanque total, o anticoagulante recomendado 
EDTA, hreperine alt citmto de sódio. 
Colete de sangue por punção venosa: 

1. Seguires procedimenice p5 dronizedo)mara W"dólátn dyniçnrio 
verost de sangue total com um tube'°tt educa 	angue 
contendo ertooagtulanta adequado (raèoméPfOo!Wd4,utsa de 
EDTA, lrepadna ou oiirslo de atéia). 

2. Sepsre o taro/plasma do sa mina omaie rápido poteivel afim 
de evitara tiemdl'se. 

3. O teste deve ser realizado em até 8 dorna apdsaamostra ser 
coletada. Não deixo a amostra em taniperelom ambiente por 
período prolongado. Au smoelras podem ser armazenadas de 2-
IOC por até 3 dias. Durante longos periodos de armezenemento, 
as amostras devem ser mantidos sbsiso de '20 ' O por até 5 
dias. 

ser congelados o dcxcon goladas repatidamenla. 

,::rEat,O 

Leia as ioslmçóet de LisO do 0°c Step COVtO'zOl O Tuas cuidadosamente 
antes de malizar o testo. O teste deve ser executada em temperatura 
ambiente. 

Certifique-se de que o casaste de testo e todos os componentes do Cii 
e amostras esteja memtem peralura emhisnle (10' O 3' o). 

Retire o caxstre deteste da embalagem e coloqtts-u cobre 
uma superficia plana. 

Transfira lO pL de setgtle lolel, soro ou plasma para n paço de 
amostra da cassele (poço irlenor) e eis' seguida transfira 2-3 golas 
(50 pi)  da solução tampão para o paço do soluças (poço maior). 

Ao começar e reação ro cascata você verá unia cor rosa se 
movendo na jsneta os centra do cassete. 

one Slxp GOVlO'201 a Test (lmunocromatografla( é baseado no 
principio do imunoenasio da captura pera determinação dou erticorpos 
SARS.00V-2 'te 1 1pM no sangue total, soro e plasma humanos. 
Qeardo a amotIna é adicionada ao poço de reação no dispouitifo de 
teste, a amostra á absorvida por aços  capilar, misfura-se com o 
conjugado SARS-'CoV'2 antigeno'corairla e flui através da membrana 
pró-mvoadda. Oasrdo o ntvul de anttcorpos SARS'C-oV-2 na amostra for 
igual ou superior à feixe de coo 'off (limite minitnn de detecçeo do teste), 
os anticorpos ligsdou se conjugado sotlgeno-coranle são capouradoe 
pelo anticorpo anli-lgsS humano e capturadas pala complexo anticorpo 

t'"vtli-it da cadeia imobilizado nu regido de teste (r) do diapasitisa, e isso 
aduz uma Lenda de teste calsdda que Indica um resultado posiduo. 

Quando o niset de anticorpo SARS'CoV'2 re amostra for zero ou abaiso 
do out'olf, ndo há uma fama ooiodda eisierl na regido de resta ('1') do 
dispositivo. Isso indica um rsuultado negativo. Pare setvir como oaolrats 
de procedimento, uma linha colorida aparecerá na Região de Contrate 
(C). se o teste tiver tido realizado corretamente. 

Casaste de teste (1, 10.20.28 ou 40 unidades, de acordo 

com apresentação) 

• Conta gotas daacertdvel (01. 10, 20,25ou 40 unidades de 
acordo mm ep bre sntação( 

• solução lampao -1 o e es, 

• 1 (um) lmtreçéo de Uso 

Material Necessário NCo fornecido: 

1. Tubos colete emnatree 

2. Cenbthiga (apenas para amostras de soro/plasma) 

3. Cranãmalro 

4, Alcoot 

S. Algodão 
Nota: Apense es amostras não hemolisedae podem ser utilIzadas. As 
amostras congeladas devem ser loantidas em temperatura ambiente 

Não contém constituímos de origem humana, porém deve'ae seguir as pera que sejam completamente descongeladas e bem 
moas Práelcas de Laboratório ao ....0., estas stabstáncies. 	hontogeneicadeo antes da eteecupão do bastiu. As amostras neo devem 

Coleta de soro ou plasma: 

a 	Reação Cruzada 
Amostras positivas testadas pelo 0°c Siop COVID-2019 Tuas foram 
ttstadas pera vádoo ageetes. Os resultados não apresanlaram reação 
cruzada. 

Produto dasanvaivido para detecção da anticorpos de SARS-CoV2 em 
amostras hutntaneu de setrgee total, soro e plesme. 

Escalo qaslitativo. Na. foi desenvolvido para determinara concentração de 
sotirorpes pere SARS'CoV2. 

A precisão do testa dependa do prstcessn de cotelsa de amoetrse. A coleta 
inadequada da amostra, armazeitemento inadequado co ccnealumanto e 
descongetamerto tepetidos da araostra areterão o resultado do leste. 

Limtaçóea na detecção de antirarpaa podem ocorrer devtdo É metodologia, 
para raauttsdos negativos oitda irá suspeita de infecção recomenda-se o 

RESULTADO NEGATIVO 	 uso de métodos de detecção de ãddo tecteico ou identficaçno de cultura 
UMA faias colorida aparado apenas na linha de controla (0), 	 da vinte para conliimação. Resultados nagalivos lambam podam ser 
tndica qeu a concontraçso dos anticorpos SARS'CcV-2 é uero ao causados por: a) coleta ieaprupr'aõe, lmnsraréosie inaprepniada de amostra 
abaiso da faixa da cut'off. 	 para o caaaete, titula ainda baixo do viras na amostra; b) O nivel de 	• 	Interferentes 

anlicorpoa para SARS.CaV2 ra amostra ainda está abaixo da valor du mc- Antosttss testadas aseguirnã o tivuram impacto como resultado do 
oU; cl variações tios geres vim is podem cassar altadaçous nos aaticaipoe Ora Step COVIO'2019 Tectras seguintes corcettraçóaa' 

RESULTADO INVALIDO 
NENHUMA faixa colorida visível apsrece na linha da controle (C) após a  
realização do testo. 
As inattuçóea podem não lar sido .,,idas cttementa ou o teste  
pode leras deteriorado. Recomenda-se repetira análise da amestra.  

Sensibilidade e Especificidade  
Foram obtidas SOB amostras de rosna clínicos, gua incluam 361 amai 
verdsdeiro-pnnilivas e 235 amostras vardedeiro-sagativas. Compararam-u 
oarosuitadoa obidua do Ode Stap COVIO'2010 Tett e das mostras  
obtslaa, Os msuhterJes da aenaibilidade a especificidade caIro os métodos é 
mostrado na tabela a seguir: 

Nota: Rasulisdos negativos csrtrmadon por POR. 
ole: Rnsutlsdas pnsiavos de pacientes diagnosticados de acutda com 
asc de tratamento. 

Um controle do qualidade Interno está incluído no lista. Uma Urlis 
colorida que aparece na raoião da controla (0) é considerada um Anállem de resultados: 
coalrela de qualidade interna. Este controle cortimia que o volume da 	arsóilidnde: 8e,43% (tC ta%: e2,41% - Bn,St'/a) 
amostra e suficiente, que houve absorção adequada da membrana a a 	speuifiddeds: 09,57% (lO 95%: 97,83% - 99,92%) 
técnica correta do procedimento. 	 Total consistente: 91,61-A (tO 55%: (9,10% 93 58%) 

As Ocas Práticas do Laboratório recomendam o uso de materiais de 
controlo. Osusuddos devam segulraa normas a ragulamanraçales 

federais e estaduais apropdadaa, refcrertes á frequência de análise de 
materiais externos da controle de qualidade. 

O resultado do Ore Step COVIL 2019 Test deve ser avaliado pnrnm 
profissional quelitizedo aliado aos dadas clinicos do paciente em conjunto 
cem ouses resultados de exames laboralobals. 

Aaticouvrms Psrsinfluanzs 
Aotioorpc Infliranza A  

1 Aotico 0 lnnluenzs a 
Anticorpo pneumonia Chlarsydi 
Anticor,o aneumonia M coalae 

1 Anticojpo Adanovirus  
Anlico ao Virus Sinicial Ros. iraldrio 
Aolicoc.0 de auperticie Hepalire 5 

Casos Cliricos Tolsi 
Positivo Negativo 

Oao Step COViO-2019 Teat 	Poseive 312 1 313 
Negativo 49 231 283 

Total 361 235 Sus 
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Para o descarta seguro dos casastes da vistas  arraiais biológicos seguir 
astsg'Jlamstraçoestornrathas locais, estaduais e teaceait 

1. O Ono decp COVID-201 9 Tcstéutilizado apenas para anã lisa 
de amostras em soro plasma ou sarreLie lotei. Não recaize 
qualquer item do kit. Na. utilize kit ccnn data de validade 
expirada. 

2. Medidas e EPI's aptopriedos para pootaçeo devem ser 
utilivados durante a saiste, arntazsrtarnrsnlo e manuseio da 
amostra. Luvas a roupas da proteção são recomendadas. 

3. Não misture ccmponantss (solução tampdnecassete de 
teste) de cite Caos lotes diferentes, os números dos lotes 
davam ser campa uiveis. 

4. Não utilizar o ceseete da tecla se a embalagem 
estiver perfurada osi aberta. 

S. O pmduto deve ser armazenado em iemperam entre 2 e 
30C. Não armszsner em temperaturas elssedea, se o 
proctulo for refrigerado, o cassate deve ser estabilizada em 
tsmpsratum ambiente antes de ser utilizado. 

6. Teste qualitativo para triagem e eucaia diagnóstico. 
Resultados negativos não excluem e infecção por SARS-CoV- 
2 	e 	resultados rrosiaivos ma. PC dsm ser te edas como 
evidência abaulara de SARS-CoV'2. O matilado deva ser 
Irierpretado param tiridlco cosi eens]s dos dados clinjoos e 
outros esamee laboratoriais cotiirnnatõdsa. 

[1] N. Ziru, Ph.D., Dingys Zhang, MD., Wenling Wang, Ph.D., es 
ai. (2020). A Novel Coronavirus trom Pesenss with Pneumonia in 
China, 2019. 'fie Neve Engiand .loumsl or Medicina, 
121 Chem Wang. Pear // Horby, Fradndd< a Nattden. Genrgn F 
Gao. 2020). A novel corurovinus au brada ai global traeM, 
cansem. 'Tua Lsncer, 3951102231, 470-473. 
SI Cltseltn teatro, Vacting, as ai. (2020). Clinicsl torturas ao 

patients trttecled wilb 2010 novei coronavirua in Watnar, China, 
TIne Lanaet, 355(50223). 49x 506. 
[4] Nnnsbas Chen, Mie Zhou, Xsan Dong, et ai. 
Epidemialagical and olinical shamctertstics of 99 cases aO 2015 
novel coranavitus pneumonia in Wairan, Chies: a descdptivs 
sfudy. The Lancnt, 395(10223), 507-513. 
[5) World Heeith Organizalion: Cheios! nianagamens aO reveria 
acutarsspiratory infaction when Nuval sor000virus )nCoV) 
inleorisria auspecaed: Intedra Guidenca. 12 Janusty, 2020. 
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10/08/2020 GmaiI - COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

claudio costa <claudio.pmvc©grnaJ,m> 

COTAÇÃO TESTE RÁDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO - 

10 de junho de 2020 13:20 

Prezado, boa tarde! 

Segue anexo proposta solicitada. 

Atenciosamente, 

Lidia Sampaio 

Assistente a Vendas 

PH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

Rua Luis Negreiro 701, Loja 002 Bairro: Santa Teresa 

Salvador/BA - CEP: 40265-090 

Telefax : 71-32404520 

atendimento@ph-ba.com.br  

vendas©ph-ba.com.br  

De: claudio costa [mailto:claudio.pmvc@gmail.com]  
Enviada em: quarta-feira, 10 de junho de 2020 11:00 
Para: comercial @dropsmart  com. br 
Cc: luciano@biotecmed.com.br; IuCas@peormatiCoCombr; adfeba@hotmail.com; 
thaysamparaujohotmail.com; herCuIano@ameriCabiomedica.com.br; eduardo.teixeiraabrapress. 
Cornbr; vendas20jpdiagnosticacom.br; edIJcacaodigital.vendaSgmail.Com; 
sebatistaoliveira@cepalab.corn.br; lu4erro@hotmall.com; kellen@opemedSCom.br; 
diegossaudegmail.com; acmsantosl@hotmaitcom;  gleisialvescovidl9©gmail.corn; gilsonmedica-
ne.com.br; euvaldosílvapmhcombr; Atendimento <ate ndimento©ph-be.combr>; Vendas 
<vendas@ph-ba.combr>; aguimaraes©sgtecnologia.com.br; anderson@cmaritimaCom.br; 
mvrnoreira@hotmaiLcom; pahloleonirepairsurgical.com.br; andre_gustosouzahotmaiLcom; 
vendasOl@supermedicacqrn.br; arnarldadortalianCa©grnail.Com; vendas53ind©martinsdistlogcombr 
Assunto: COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Bom dia 

[Texto das mensagens anteriores ocultoj 

2 anexos 

in Bula Covid-19 Wondfo Biotech.pdf 
842K 

Atendimento catendimento©ph-ba.00m.br> 
Para: Claudio Costa cClaudio.pmvo@gmaiI.Com> 
Cc: Sergio Queiroz csergio©ph-ba.com.br> 
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Salvador, 10 de junho de 2020. 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 

Ref: Proposta N°. 061/20 

Prezado Cliente, 

Apresentamos nossa proposta para o seguinte produto: 

Objeto: Aquisição de testes rápidos/k/ts reagentes para detecção qualitativa de anticorpos totais de 
lgG e lgM de Covid-19, por metodologia de imunocromatografia em sangue total, soro ou plasma 
humano. Resultado em lo minutos para amostras positivas/reagentes ou negativas/não reagentes 
sem diferenciação do anticorpo. 

Teste rápido para detecção de anticorpos 
lgC/lgM em sangue total, soro ou plasma 
humano pela metodologia de 
imunocromato. rafia em cassetes individuais. 

Testes 10.000 R$ 104,00 R$ 1.040,000,00 

Validade da Proposta: 05 dias 
Prazo de entrega: 	 Conforme empenho 
Prazo de pagamento: Conforme empenho 

Atenciosamente, 

Sandoval Mota 
Especialista de produtos 
71 98117-3401 

PH Comércio e Importação de Produtos Hospitalares Ltda. 
Rua Luís Negreiro 701, Loja 002 Bairro Santa Tereza - Salvador/BA CEP: 40.265-090 

CNPJ: 03.580.760/0001-03 



ONE STEP COVID-2019 TEST 
(IMUNOCROMATOGRAFIA) 

REF.: TR0000665 01 TESTE 

REF,: TR000066 £ 10 TESTES 

REF.; TR000066C 20 TESTES 
REF.: TRQ00066_12 25 TESTES 

REF.: TRQ00066E 40 TESTES 

5} 	Aguarde 1 Snrnutor a tala e resultado. Não ter após 20 miaatea 

Noto: Impresso "tnCov' próximo à janela mais à direita para 
identificar o produto. 

RESULTADO POSITrQO 
DUAS raiaee colcudes: os listra de traIe ii') e na talre de controle 
(C). Indica um reaulrado poeitivo para os anticorpos SARS-CeV-2 na 
etcortra. 

RESULTADO NEGATIVO 
UMA taba colorida aparece e pener se linha de conarote (C) 
Indica que a concentração dos onticonpos SARE -CoV-2 é zero ou 
abaixo da foitu de cut-off. 

RESULTADO INVÁLIDO 
NENHUM ruão colorida visfvoi aparece na tinha da controle (0) após a 
rartteacao de teste. 
As insseçóes podem rde ser sido seguidas corretamente ou o teste 
pode ter se deteriorado. Recomendares cepslir a enél'ee da amoram. 

Pcsiuvo 	tlrgotivo 	Inválido 	Irvábdo 

Oca Step COUID'2019 Teal é um ensaio imurocromatagrétcn Para 
detecção rápida e qualitativa dos onticorpot iqG/tqta da sindrema 
respiralória aguda gravo por coronavirus 2 (SARS -001-2), em 
amostras de sangue totat, soro as plasma hsmsno. O teste deve ter 
usado como mar. (amamenta para ausilio no diagnóstico da doença por 
infecção por corontaslirua (COVID-19), causada pelo SARS-CoV-2. 

Teste qastitalivu para triagem a aasilio diagnóanico. Resultados 
negativos nao exctuomainfuco por SARS-CoV-2 e resutladcs 
positivos não podem ver usadas como evidência absoluta de SARS-
CoV-2. O resultado deve ser interpretado por um mddtco com auxtã 
doa dados cheiros e outros etrames labomtadaiacopd'trmatórtcs. 

Somente para uso dlagnàal]co IS VITRO" 

Ome Step CoVlO-2019 Tuas II munocatografia) é baseado no 
principio do imunoetaaio de captura para determinação dcv srtcorpas 
SARS-CaV-2 tgm 1 1pM na sangue total, soro o plasma humanos. 
Quando a amostra é adicionada ao peço de reação no diapositivo da 
teste, a amostra á absotvida por ação cãpitsr, misture-se com o 
conjugado SARS-CcV-2 anttgenc-coranto o flui através da membrana 
prd-ravestda. Ouatdo o ntvet de anticorpos SARS-CoV-2 na amostra for 
igual ou superior é feira de cut -oro (tinsita tmrniaio de detecção do teste), 
na aaticorpoa ligados ao conjugado antigeno-co rente são capturarias 

do ardoorpo onti-Ige humano e capturarias pelo complexo anticorpo 
da cadeia imobitizado na região de teste ifi do dispositivo, e isso 

oduz uma banda de tosto colorida que indica um resultado pcsiávo. 
Quando o nivat da endronpc aAR5-cov-2 na amestra ror zero nu abeiro 
de cul-off, não há unta raiva cutorida visível na região da È.t. (t) do 
diapositivo. Isso indico um resutiudo negativo. Paro servir como controle 
de prozedimenro, uma time colorida aparecerá na Região de Contrata 
(0), se o teste tiver rido matizado corretamente. 

Cassete de teste (1, ¶0,20,250040 unidades de acordo 

com apresentação) 

• Conta gotas descartávrai (01 10,20.250° 40 unidades do 
soando com upreevrtaçãol 

aatupãatu  credo -t aemf 

• 1 (em) Irsitrução rir Uso 

Materlat táenassãrio Na. fornecido: 

1. 	Tubos cateto amostras 

canalfuga fa,dende para amostras da acro/plusmo) 

Cronómetro 

Átcoel 

5. Algodão 

Não conteve cunstituintes de origem huumarto, porém deva-se seguiu as 
Boas Práticas de Leboretó,do ao manusear estas eubstétnciaa. 

Armazenar o Ona Step COVtD-2019 Tear antro 20 o 30.0, dentro da 
embalagem original rachada. Se atmazensr sob refrigeração, aguardar pelo 
menor 30 )tninta) minutas para que o cateele desata a temperatura 
smbtente, antes de matizar o teste. 
Os caasotas de teste, quanto armazenados de acordo com e temperatura 
itdlcsda com sua ertatagern original fachada aão eslãveia por 24 (vinte e 
quatm) meses. 
Tampar a calhado tampãa imediatamente após o uso. 
Os eomponertsa do trio aro estáveis até a data de aspiração indicado na 
rótato do embalagem. 
o contate deteste deve ser utitizodo na prezo máximo de urna hora após 
ser retirado da embalagem. 

Utitizor soro, plasma ou sugue lotar, o anticoagulante roca 
rOTA, bepartna ou darato de sódio. 
Coleta de sangue por punção veranear 

1. Seguir os precedi rentes psdronizedoe pais e coleta de função 
venosa do arrgua rolei com um tubo de coleta de sangue 
contendo poli coagulante adequado (mcomsndu'so o uso de 
EDTA, hspsrina ou citrata de arrie). 

2. É recomendado que 	amostra seja analisada imediatamente 
após a cotara. Na. duiceramostra em temperatura ambierte por 
penado prolongado. Se são puder analisar a amostra 
Imediatamente, devo-se attriazena-ta de 2,8 .0, 
Não é adequada analiraromostra de saagua que ficou 
armazenada 2-a .0 por mais da 7 dias. 

Coleta de sem ou plasma; 

Seguir os procedirtrerdus padronizados'  trpa colete de) unção 
velara da sangue total com um tubo 'de,,dafdtda'%aaguu 
contando anticoagulante adequado )reconfadlaumS o uso ar 
gOTA, haparina nu rilrato de sódio). 

1 	Separe o romlplarme do ranger o mais tépido pnasivet a fim 
de evitara hemétise, 

3. tia toste dava ter recusado em até 8 horas após a amostra ser 
colotada. Não rinite a amostra em temperatura ambiente por 
podado prolongado. As amostras podam ser armazenadas da 2-
e'C por até 3 dias. Dutrantu longos penados da anel ezsnamaoto, 
as amostras devem ser mantidve abaixo de -20 ' O por ate a 
dias. 

Nota: Apenas au amoatraa não hemottsados pedem eer utilizados. As 
amostras congeladas devem ser mantidos cern temperatura ambiente 
para cine sejam carretel omsnte deacongetades e bem 
homogetaoi,adea entra da execuçao do trace. As amostras não devem 
ser congeladas e deecomelindre mpsticiamsnts. 

Amostras de rvtrgue e produtos rir saaguc são forces do 
agro/es infeccioaos em potenciaL Manuseie rodas os 
pesdsfst da ranços o oumporroolos do leste coto cuidado. 
Laves o meças de proteção são reco,riertdadaa. Ao 
realizar a manutenção o procodinreolos para anlação de 
problemas no analisador, tambdm tire pre/eção para os 
offtca. 

A manipulação carrara das amostras é fundamental para garantir que 
os resultados obtidos sejam pmciaoa. 
E mcnmetdávnl o aro de EPI'u Ijuieco manga ioso com punho, óculos da 
proteção, luvas dascartávrie, máscaras, enfie outros) a Vens  de reduzir tia 
eliminar a exposição individual a agentes potencialmente infecdosos. 

Leio as isslrruçôrs da eta do Oete Step COVID'201 g Tear cuidadocamanta 
antes de apoucar . testa, O reste deva ser sanculado em temperatura 
ambiente 

11 	Certitique-se do urucu coaste de teste o lodos os componentes do trio 
e ameatu-as estejam em temperars ambianle (IX C -'30' 0). 

2) Ratireocassete de teste da embalagem a colcque'o sobre 
uma sttperficie plana. 

3) Traasliru lo pL de auaguu total, curo ou plaaocr para o poço de 
amostra do cataste (poço menor) e em seguida transfira 2-3 gotos 
(50 ai) da solução tampão puma poça de rotação (poço maior). 

4) Ao começara reação no casaete vtci verá ursa cor roata se 
movendo na janela no centro do cassate. 

;;;7 W#k 
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federais e estaduais epropriedos, referentes à rruqaeacia de análisa de 	• 	Rreçae Cruzada 
materiais externos de controle de queltdede. 	 Amostras positivos lestadas polo Ona Siop COVID-2019 Teat foram 

testados pera irá doe ageotea. Os resuilados são apresentaram ereção 
cruzada. 

Um controle de cualidada interno está incluido no reate. Uma tinha 
colorida que apareca na região de controle (C) é considerada em 
controle de qual darei stemo. Este cnntmle cartirnia que o volume de 
amrsdca á suficiente, que couve absorção adequada da membrana e 
técnica cometa do prooedimrnio. 

As Boas Práticas de Labomládo recomendam a uso de meter laia do 
contmta. Os estados devem arguir es honram errçulamretãçdes 

O resultado do Crie utsp C0VIO,201e Tesa deve ser avaliado por um 
protarisasl qsalarado aliado eec dedos d fnicos do cadente em conjunto 
cem outms resulta doado asarnes laboratoriais. 

s°ssn t' t- 
. 	Sensibilidade e Especificidade 

Foram obtidas 508 amostras de casos cllni coa, que indaem 351 mostras 
vurdadeiro-posdives e 235 emostres vurdxdeiro-negativas. Campe orem-se 
os resultados obtidoa da Ore, Step COVID'2019 Tesa e doa mostras 
obtidas. Oa receItados de sensibilidade e eepedficidedu antro os métodos ri 
mostrado na tabela a seguir: 

Casos Cifnicoa Total 
Postive Nagervo 

Orre Snep COVIO'2019 Teso 	Positivo 312 1 313 
Nuqateo 49 234 283 

Total 361 208 Sss 
Nata; Resultados negativos aertrmados por POR. 

era: Resultados posidvoa de pacientes  diag ostcadca de acordo com 
ano te tratamento, 

Anãltea de resoltadou; 
Sensibilidade: 36,43'h (lo 55°!:: 52,41°iL - 89,88%) 
Especifiddede: 9957% (tC gS%; 97,63% - 99,92%) 
Total consistente: 91 .61% (lo asa/o:  8.4,400/e - 935a%) 

Anticorpo vires Pominilurnua  
1 Anticorpo tesueaza A  

Anticorpo tntnuasza a  
Anticorpo pnourronã Chlamyd'm  
Anticorpo panumonia Mprccptaama 

1 Anticorpo Aderovitus  
Anticorpo Vitsja Sinioiat Respiratório  
Anticorpo do vuperfioie Hopatite a  

1 Anticorpo vime Hepattio O  
Anticorpo Trepooema paltiduei  
Anticorpo HlV  
Anticorpa viras EB  

i Anticorpo vime Messias  
Aitttconpa Cssatneqalosdma  
Anticorpo Entoteaetms tipo TI  

i Anticorpo Mumpa  
1 Amostra nostiva virar Vertcetta-zosror  

Substância 	 Concentração 
Eilimtj hino 
	

250 pmoié_ 
Hemarulobitis 
	

9 ntL 
Tághceddee 
	

IS mmel/L 
Fator Reumatode 
	

60 lU/mL 
TRata Atttnonpn Antinudeer (ANA) 1:2411 
Anticorpo Antl-rr.docaisdniol (AMA) 80 UImL 
nO Roto 
	

1000 unlmL 

o PRECISÃO 
tnterensaio; A predaãa intemreaia (ai delermined e analises do-se 10 dez) 
mpticstae e lrés amostra atam conornimçôse dferettrna de ottticorpoa. Os 
resultados positivos ensgadvos forem corrotamertle identificodoa sm 100% 
das trates, 

tntraensaio: A pmcisão intrarrosio roi determinada anoiisandt'ee mas 
amostras comconiaeotmçáaa ressentes de antiaorpas em trás lotes 
direreeteu De resultados pesit'Soe e negativos forem corretamente 
idoatirrcadaa ores 100% das análises. 

O Oaa Step COVID'2010 Tesa não é afetado pelo transporte desde que o 
meamo veja entregues o deatinalárie nas erudições de temperatura acima 
descrita. 

Praduro desenvolvida para detecção de antitorpos de SARS-00V2 em 
amostras humanas de sangue total, saro e ptasnta. 

Ensaio qsaliteevo. Na. foi ri esuevtivido pam detemtiner a concentração de 
anticorpos paro SARS'CoVZ 

A predsãu do arara depende do processo de coletes da amostras. A coleta 
inadequada de amostra, arnnazonamorio inadequada eu coo gulanscoto e 
dascongolameoto repetidos de amostra otatertou rosa liedo de reste 

Limlleçõra nu dotocçao de anticorpos pedem ocorrer duvido á metodologia, 
paro resultados ergatireos onde há suspeito de iuiroção moemsnde-se o 
uso de métcdos de detecção de ácida nuce ico ou Identificação decaias m 
de vime pera coré'irmação. Resuittdoe negativos também podem ser 
causados por a) cutelo inaprcçdada, tmnsferéncie iospropdada de amostra 
paro o coaaetu, titulo ainda baixo do virus na amostra; à) O ntvol do e Interferentes 
anticorpos pom SARS-CcV2 na amostra ainda está abaixo do valor de aol Amoaa'oa toslodaaeseguir não tiveram impacto com o mssttado do 
off; o) variaçãos lar ganes virote podem causar attoraçti es nos srrdcotpex One Step COVID-201e Tese nas segeintra coocoatraçõea: 
deiermirãniea. 



Para o descarte amora dos cassette de testosemotadais biridei 
as rcgolamavlaçtas nomiativas locais estaduaise rodaram. 

1. O Doe Step COVID-2019 Teci é utilizado apenas para análise 
do amostras em soro, plasma ou sangue totaL Não reutilize 
qualquer [tece da til. Não utilize ter caro dota do validade 
expirada. 

2. Mxdidas e OPto apropriados para proteção devem ser 
utilizadas durante a colarau armtzvnamtnto e manuseio da 
amostra. Luvas e roupas de proteção são recomendadas. 

3. Não misturo componentes (aoiuçao tampão e cascata de 
teste) de kts com totes diferentes. Os aúmemt doe lates 
devam ser canrpstireia. 

4. Não utilizaro casaste de teste te a embalagem 
estiver perfurada ou aberta. 

5. O pmdumo deve ver armazenado em tentperetttta anho 2' a 
30°C. Não armazenar asa temperaturas elevadas. Se a 
produto For rettlpsmdo, o cassete deve ser estabilizado um 
temperatura umbtente arras de ser utilizada. 

e. Tesle qualitativo para tdzoem e aLrc]io diagnóstico. 
Resultadas nugativos não ccctuom a icfocqdo por S/mRS-CoV- 
2 e rsstltadoa posidvos não podem ser usedua outro 
evide'ncia absoluta de SARS-CoV-2. O estirado deve ser 
intsrptaiada por um médica com aoon'ic dos dados clinicos a 
outros exames labaraioriaic covrictrarôiioa. 

[1] Na Zhu. Ph.D.. Ding5vu Ztran, MD., Weniing Wang, P110., et 
si. (2020). A Novat Coroaavinus Frues Peiieults witit Pneumorin in 
China, 2019. Tira Nem Engiand ,loomal oF Nleclicine. 
[2] Cites Watiti, Pster W Horby, Frededak e Hsydsn. Georga E 
Gao. (2020). A rausi u3rotisvircc aeibreatc ao global hesite 
concorri. The Lancei, 395(10223), 470-473. 
[3] Chactis Nuang, Vemninip, et ai. (2020). Chaical tesouras of 
palitris infeoted mliii 2019 novel cororaviras ii, teeban, China. 
Tina Larcat, 395(10223), 497.505. 
[4] Narshstm Ciem, Mia Ztroo, Xuaa Dcrg, ai ai. 2020). 
upidumiotogicat and clisicet characleniatica oO 99 cases of 2019 
novel caravaeirss pneumonia ia aluíram, China: a dsssdplive 
atedy, Tiro LanceI, 395(10223), 507-513. 
5] Wotld Health Crgattizotian: Ctiaticat managemont ar severa 

acuou raspirstory intection when Nove] cororavirtus (nCoV) 
isfeotion ia aeapoctud: Interno Guidance. 12 January, 2020. 

Fabricado por: 

Go ngzbou Wondfcs Biouech Co., Ltd. 

No 8 Lizliieban Road Science Ci[y, Luogang District, 
510553, Guangzhniu, P.R, China 

Registro Me:  M880537411t046 

Código: ACSOO1O9 
Dela: 19/03/2020 
Revisão: 01.000 

Conteúdo suficiente pala <tra 

Data limito dc utiiizaçdo(mmtaaaa) 
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Grnail - PROPOSTA DE PREÇOS COVID-19 

Em.  dr 
fabio araujo <vugsaudeadmg 	

i UN 
 

               

               

PROPOSTA DE PREÇOS COVID-19 
1 mensagem 

      

                  

MARILENE SANTOS cmarilene.diagtestoutIook.com> 
Para; "vigsaudeadmgmail.com" cvigsaudeadmgmaiI.com> 

   

10 de junho de 2020 10:57 

Bom dia, 

Segue nossa proposta de preços conforme solicitado. 

Atenciosamente, 

071-Cotação DIAG - Vitoria da Conquista - Covid.pdf 
300K 

111 



Recife, 09 de Junho de 2020. 

A 

PREFEITRUA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROPOSTA COMERCIAL 

Aquisição de reagentes para atendimento as necessidades da PREFEITURA DE 
VITORIA DA CONQUISTA - conforme condições, quantidades descritas abaixo: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UN1T. VALOR TOTAL 

01 

Teste rápido COVID - 19: teste 
irnunocromatográfico rápido para 
determinação qualitativa de 
Anticorpos IgM e IgG (anticorpos 
totais) para o vírus COVID-19 em 
amostras de sangue total, soro ou 
plasma ou sangue humano. MARCA 
CELER 

TESTE 10.000 108,00 R$ 1.080000,00 

R$ 1.080.000,00 

+ Prazo de Validade da Proposta: 05 dias 
+ Prazo de pagamento: A vista 
+ Prazo de entrega: 20 dias 

DIAGTESflPRODUTE$ HOSPITALARES 

t 
Rua Francisco Silveira, 131— Sala 8- 7,1 

CEP 50.770-020 - Afogados - Recife - PE 

CNPJ: 27.409.891/0001-90 Fone: (81) 3447-2534 



t3ma ii 

ENC: COTAÇÃO TESTE RÁPIDO C 
1 mensagem 

ctaudio costa cclaudio.pmvc©gmail.ce 

VID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

10/0612020 	 Gmail -ENC: COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Pedro Tourinho cjppparticipacoesgmaiI.com> 
Para: "claudio.pmvc@gmail.com ' <claudio.pmvc©gmail.com> 

lOde junho de 2020 17:11 

Prezado Marcos, em anexo proposta. 

Abraços e obrigado. 

Pedro tourinho 

Enviado do Email para Windows 10 

De: claudio costa <claudio.pmvc©gmail.com> 
Data: 10 de junho de 2020 10:59:58 BRT 
Para: comercial  
Cc: Iuciano@biotecmed.com.br, Iucas@performatico.com.br, adfeba@hotmail.com, 
thaysamparaujc@hotmail.com, herculano@arnericabiomedica.com.br, eduardo.teixeira@abrapress. 
com.br, vendas20©jpdiagnostica,com.br, educacaodigital,vendasgmail.corn, 
sebatista.oliveiracepalab.com.br, lu-ferro@hotmail.com, kellen@opemed.com.br, 
diegossaude@gman.com, acrnsantosl@hotmaiLcom, gIeisiaIvescovid199mar.com, gj!sonmedica-
ne.com.br euvaldo.silva@pm.h.com.br, atendimen(o©ph-ba.com.br, vendas©ph-ba.com.br, 
aguimaraes©sgtecnologia,com,br, andarson@clxiaritima.com.br, mvmoreira@hotrna  il. cor, , 
pabIoIeonirepairaurgicaI.combr, andre_gistosouzahotmail.com, vendasOl ©supermedica.com.hr, 
amandadortaliancaqmailcorn, vendas53ind©mnrtinsdistlog.com.br  
Assunto: COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Bom dia 

Solicito cotação em caráter de urgência para teste COVID, conforme anexo a fim de processamento de 
Dispensa de Licitação nos termos da legislação vigente. 

Em tempo informo a necessidade de anexar catálogo do item contado para fins de análise técnica. 

Cláudio Costa 
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10/0612020 	 Gmail - ENC: COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Coord. Apoio Técnico Administrativo/Licitações - SMS/PMVC 

(77) 3429 7410 

Livre de vírus. wi.avast.corn, 

Proposta - TESTE COVID PMVC (1).pdf 
278K 

212 



dltflinivew 
PROPOSTA COMERCIAL 

 

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO: 2470/2020 
DOC. DE ORIGEM 24710/2020 

   

      

Apresentamos proposta de preços para fornecimento do Testes rápidos de Covid-19 

Elaborada para: 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
A/C Cláudio Costa 

PROPONENTE: 
	

DADOS BANCÁRIOS: 
UNIVEN HEALTHCARE SA. 	 Banco do Brasil 
CNPJ: 09.420.486/0001-91 

	
Ag: 3404-5 

tE: 258.890.860 
	

C/C: 29040-8 
Rua do Albatroz, 305- Sala 01 Bairro: Cidade Universitária Pedra 
Branca CEP: 88137-290 

Cidade/UF: Palhoça/SC 
TEL/FAX: (41) 3274-3274 E-mail: licitacao@univen.com.br  

FORNECIMENTO DE TESTES RAPADOS COVID-19 

ITEM QUANT. APRES. ESPECIFICAÇÃO: OBJETOS/ 
PRODUTOS E SERVIÇOS 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1. 10.000 UNO Kit 	de 	teste 	de 
Imunocromatografia 	rápida 
que 	objetiva 	realizar 	a 
triagem 	do 	COVID-19, 
detectando anticorpos lgG e 
IgM 	para 	COVID-19 
separadamente 

Eco R$ 110,00 R$ 1.100.000,00 

TOTAL: R$ 1.100.000,00 
(Um milhão, cem mil reais) 

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

• Condições de pagamento: até 30 (trinta) dias após o faturamento. 
• Prazo de Entrega' 60 (sessenta) dias corridos após o recebimento da Ordem de Compra. 
• Validade da Proposta: 30 (trinta) dias corridos. 
• Reg M.S: 80954880132 

Palhoça, 10 de junho de 2020. 

Assinado de forma 
JOSE ROBERTO digital por JOSE 

E ILL fl.O05, ROBERTO PILLER85242012820 
12820 	b ôo20.06.10 

/ 	17:04:24 -0300 

(41)227432?4 



Omail - COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

claudio costa <cIaudio.pmvcgmail.com> 

4. 

Vb,:Lc) 	P 

IÕ/06/2020 

Ml Grnali 
 

COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Luciano Souza <Iuciano@biotecmed.com.br> 	 10 de junho de 2b19 
Para: claudio costa <claudio.pmvc©gmail.com> 
Cc: comercial@dropsmart.com.br,  lucasperformatico.com.br,  adfeba@hotmail.com,  thaysamparaujo@hotmail.com, 
herculano@americabiomedica.com.br, eduardo.teixeiraabrapress.com.br, vendas20jpdiagnostica.com.br, 
educacaodigitaI.vendasgmaiI.com, sebatista.oliveira@cepaIab.com.br, lu4erro@hotmail.com, kellen@opemed.com.br, 
diegossaude©gniail.com, acmsantos1@hotmail.com,  gleisiaIvescovid19gmaiI.com, gilson©medica-ne.com.br, 
euvaldo.silvapmh.com.br, atendimento@ph-ba.com.br, vendas@ph-ba.com.br, aguimaraessgtecnologia.com.br, 
anderson@cmaritima.com.br, mvmoreira@hotmail.com, pabloleoni©repairsurgicalcombr, 
andre_gustosouza©hotmail.com, vendasøl©supermedica.com.br, amandadortaIiancagmaiI.com, 
vendas53indmartinsdistlog.com.br  

Cláudio, 
Boa tarde! 

Segue orçamento solicitado. 

Segue também, ficha técnica do produto e ficha cadastral. 

Att., 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

3 anexos 

COTAÇÃO Prefeitura Vitoria da Conquista.pdf 
152K 

ficha cadastrali Bem Estar.pdf 
83K 

Teste Covid-19 Livzon- SARS-CoV-2 O -OttraMEd.pdf 
2325K 
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Prazo de Entrega: A Pronta Entrega 

Validade de Proposta: 30 dias 

Contato Luciano Souza Fone (11)99221-4084 

Condições de pagamentos: A Vista (a combinar) 

Banco Itau 5/A Ag. 0354 - C/C: 12122-0 

SETOR: Diretoria de 

Vigilância à Saúde 

FRETE: CIE 

SOLICITANTE: ANA MARIA 

FERRAZ 

DOC. DE ORIGEM 24710/2020 

EMAIL: 
Ticitacaosaudevc201 7 @gmail com 

nocromatografia rápida 
objetiva realizar,  a  

riageni 	do 	COVID-19, 
detectando anticorpos lgG e 
IgM 	para 	COVID-19 
separadamente 

TOTAL. 

200:000,00 

.20O00O,00 

PROCESSO: 2470/2020 

CONTATO: FONE FAX PARA: 3429-7412 / 7410 

SOLICITAMOS DE V.SA. FORNECER PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS E/OU SERVIÇOS 
ESPECIFICADOS ABAIXO: 

FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19 

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 

• Ikbem. 
 

 

  

COTACÃO TESTES RÁPIDOS COVID-19 

IMPORTANTE: 

Obs.: A cotação deverá está assinada e carimbada, em papel timbrado da empresa. 
Deverá ser encaminhado catálogo do produto cotado para fins de habilitação e 
análise técnica da empresa. 



DADOS CADASTRAIS 

BEM ESTAR LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAIS PARA SAUDE EIRELI-ME 

Endereço: Rua Manuel Correia, 906 Bairro: Vila Palmeiras CEP: 02728-050 

Município: São Paulo - SP 

Cnpj: 08.299S03/0001-09 

Inscrição Estadual: 141.215457.110 

Telefone: (11) 3933-3680 

www. BEM ESTARLOCACOESCOM.BR  

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS 

ltau (351) 

Agência: 0354 

Conta Corrente: 12122-0 

Caixa Economica (104) 

Agencia : 2964 

Conta Corrente: 1470-4 

REFERÊNCIAS COMERCIAIS 

INCOTERM SOLUCOES EM MEDIÇÃO - KELLY - TEL.: 011 -956332800 

SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA - FABIO - TEL.: 011-981524837 

RPOINT— TI-IIAGO - TEL.: 011-940119159 

Bem Estar Locação de equipamentos médicos e materiais para saúde EIRELI-
ME 108.299,80310001-09 
Rua Manuel Correia, 906- Vila Palmeiras - São Paulo - SP - 02728-050 

ww.bemestarlocacoes.corn br - contato@bernestariocacoes.corn.br  
Fone: (11)3933-3680 



SARS-CoV-2 Antibody 
Test 
Especificações Técnicas 

Status Reguiatório 
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Certificados 

Estudos clínicos 
SARS-CoV-2 Antibody Test 

Sensibilidade e especificidade 

Sensibilidade: 90.6% 

• 

 

Especificidade: 99,2% 

Total consistente: 95,3% 

Estudo de sensibilidade 

A sensibilidade atual do teste 

í3ARS.CoV.2 é 90,6%: 

Comparado com o teste de RT-PCR 

do ácido nudeico do viram, a teste de 

anticorpos SARSCoV2 mostra 

grande consistência de detecção. A 

cansiatênda foi 93,3%. 

Com mais estudos e desenvolvimento 

de P&D, a sensibilidade deve aumentar. 

PnsitieW 'Se 262 
uM IlsC 

Negaltes 27 362 

TOTAL 



IÜT lgMtest cassete 

IgO tet cassete 11ff 
gM/ gO 

Sàm pIe diluent 3rnl5lpc 

Pipett 

Informações do produto 
SARS•-CoV•2 Antihody Test 

Este produto é utilizado para deteéo qualitativa ir vitro de 

anticorpos lgM/lgO para o coronevirus (SARS-Co'J-2} em soro, 

plasma e sangue humano. A nova infecção por coronavlrus foi 

diagnosticada com taxa de coincidência de 95.3%. 

aI Retire o kit de teste da: embalagem e coloque-o era umarsilP 

temperatura do arnbierdó, 

h) Retire a fita deteste da embalagem e coloque-a em wnasupeMíei 

a) Adição de amostra 

Amostra de  soro ou ptesai9 AdIcIone 10 pL de amestra e so 
cassete de teste lgM 1 Eg(3, e adicsonevertncalmente 2gotas  cdfcç  

Amostra de sanque; AdiaSte 2OpL do sangue na savídãd ..j 

adiciona verticalrne,t 2 gAs (cerca de lOOpL) do diie.nS. 

b) Dentro de 1 a 15 mtnutaspos a edição da amostra, 

positivo se a linha dá ee4j4cele e a linha de teste apar&erw 

a$Érecer a a boba de Mtç4wo aparecer era 15 mtnl$tos oieau4 

riegativcs. 	 . 	 . 	 i 

Instruções 
de Uso 
SARS-CoV-2 
Antibody Test 

É inválida ler o resulwé 



Teste rápido para COVID-19 
SARS-CoV-2 Arilibody Test 
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Instrução de Uso — Teste Rápido COVID-2019 
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claudio costa cclaudio.pmvc aiI€óm>. 

10/06/2020 	 Gmail - COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

•GmaH 

COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

       

       

Edu Teixeira <eduteixeira353©gmail.com> 	 10 de junho de 2020 15:58 
Para: claudio costa <claudio.pmvc©grnail.com> 
Cc: comerciaI@dropsmart.com.br, Iuciano@biotecmed.com.br, lucas@performatico.com.br, adfeba@hotmail.com, 
thaysamparaujo@hotmail.com, herculano@americabiomedica.com.br, vendas20jpdiagnostica.com.br, 
educacaodigitaI.vendasgmaiI.com, sebatista.oIiveira@cepaIab.com.br, lu-ferro@hotmail.com, keilen@operned.corn.br, 
diegossaudegniaiI.com, acmsantosl@hotmail.com, gleisialvescovid19gmail.com, gilson@medica-ne.com.br, 
euvaldo.silvapmh.com.br, atendiniento@ph-ba.com.br, vendas@ph-ba.com.br, aguimaraes©sgtecnologia. com. br, 
anderson@cmaritimacom.br, mvmoreira@hotmail.com, pabbleoni@repairsurgical.com.br, 
andre_gustosouza©hotrnail.com, vendasOl@supermedica.com.br, amandadortaliancagmail.com, 
vendas53ind@martinsdistlog.com.br  

Bom dia, Cláudio Costa 
Segue anexo proposta/orçamento para os testes > TESTE RÁPIDO - NUTRIEX - CAIXA C/ 20 UNIDADES 

Veja se interessa também à sua Prefeitura: 

CABINE PARA APLICAÇÃO DE TESTES COVID-19 = R$ 1360,00 a unidade + frete. *mínimo de 04 unidades por 
cidade. (imagem em anexo). 

Obrigado! 

Atenciosamente 

Eduardo Teixeira 

Diretor da Agência Brasileira de Imprensa e Comunicação 

Operação Apoio em combate ao Covid-1 9 
+55 21 2570 5854 

55 21 98840 3780 (whatsapp também) 
eduardoteixeira@abrapresscombr 
eduteixeira353©gmau.com  

Em qua., 10 de jun, de 2020 às 10:59, claudio costa <claudio.pmvcgmaiI.com> escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

(—' 4 anexos 

CABINE PARA TESTES_COVID-19.jpg 
53K 

TESTE RÁPIDO PARA COVID-19.mp4 
6215K 

CATÁLOGO - GLOBAL PROTECTS - ATUALIZADO.pdf 
2557K 

COTAÇÃO TESTES COVID 19 PREF. VITÓRIA DA CONQUISTA.pdf 
1442K 

61615&simpl=msg-.f%3A1559139... 111 
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i&000 •.UND, 

Kit:  de-  : teste de lrnun&romatografia 

rápida que.: objetiva• realizar atriagemdo 

COV10-19, détéctandb anticorpos lgG e 

lgM para COVID-49 separadamente 

NUTRJE 
X 1 .2011 000,00 

Valor Por Extenso: Um inï1ho e duzentos mil reais 

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 

COTAÇÃO TESTES RÁPIDOS COVID-19 
Sobra!, 10 de Junho de 2020 

DOC. DE ORIGEM 24710/2020 
SOLICITANTE: ANA MARIA 

FE FERRAZ 

SETOR: Diretoria de 
 

Vigilância à Saúde 

EMAIL: 
licitacaosaudevc207gmai1.com  

FRETE: CIF 

PROCESSO: 2470/2020 

CONTATO: FONE FAX PARA: 3429-7412 /7410 

SOLICITAMOS DE V.SA. FORNECER PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS E/OU SERVIÇOS 
ESPECIFICADOS ABAIXO: 

FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19 

Prazo de Entrega 	3 DIAS AÉREO CIF 
Validade de Proposta 	 60 dias 
Contato 	Eduardo Teixeira—Fone-21 98840 3780 
Condições de pagamentos —A VISTA 100% NO PEDIDO 

Banco _BANCO DO BRASIL_ Ag. 0085-X_CC:_59.824-5 

i 

4í&eIr Gral - José Miltop'A. Alves Júnior ' 
CPF: 785759.313-34 

GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELE 
CNN: 19.29102510001-59 
CGF: 06.730.483-4 
ENDEREÇO INDUSTRIAL 
.Av. Monsenhor Aloizio Pnto, 1222 Cidade Gerardo Crislino de Menezes 
Sobral/CE - CEP: 62.051,225 

Telefone para proposta: (88) 9.9928.04 
comerciaL.gInbaIproteetsgmaiI.corn 

globalprotect&com 

gIobaIprc.tects 



RESULTADOS RÁPIDOS COM A CERTIFICAÇÃO DOS MAIORES 
ORGÃOS DE FiSAUZAÇÀO DO BRASIL EIDO MUNDO 

O PRODLJTU CONSTA NA LISTA DL PPODIY'OS NJIOH1/ADOS PELO GOVERNO CHINÊS 

NUTRIEX REPRFSFNTAÍV TE EXCLUSIVO 00 BRASiL 

Certificadode, Boas Práticas de FabricaçcANVlSA 
RegistroANVISA:8O45lÇdO2U 
0erUfido 15013.485 

• OertificadoCE '' 	 - 
Sensibilidade. 457% 	-' 	IRÕrmTOLÔM 

Especificidade: 973% 	. 	. REG!SRp: 

Èurn Parreira bastante importante 

Diminui à possibihdatle da &profissionat da saúde ser atingido por flticuJas 

emitidas pelo paciente, pincipaFrnënte te eLe tossir &i espirrar no atada coiet; 

alam deser ergononiioa e não prejuØcer o manejcr preconizado para este;proçe-

dlrrSrtkj.. 

tro beneficio e a economia em matëríài34e limpeza e menor tempo 'Àr,9 a 

Afinal apos a coleta Øta exame da cpyid-1 Vi  o lpqal onde foi 

[tzeda precisa ser limpo Ao &e resumir a uma cabina torna o processo mais 

•prõjetad.pà' 

PermSuiji processedE 

Inicia cti$téà  transi  

arantir a ØQoslção zero fltre  o paciente e o testaria? 

lestragem estt1I Øesde o toniento em que o paciente 

lctSa amostra$ra o laboratorio 

.0 Teste Rp 	vid-19 iS minutos Mutilex COVID-19 lgGFIgt4 
Test kit (ColIaictal Gofd MetJiod) é um trrmncenaaio 
Cromatogrático S fasasõlidapara a detecção rápida, qualitativa 
e dIrencial de aeticorpos lgÇ3 e tgM para COVIO 19 erflarigue 

A0 W, sare ou plasma humano,,  Este leste fornece apenas um 
resultar prahpiinar. Portanto qualquer amostra reativa 'com o 

JO14 91gG/lgM Teat kit deva ersan&nado com mêtodos} 
testaaiternaivo(s)chadosllpj4 

l)tztm beuçcio * a ecgflpmla pru materiais de ltTtpeza emanar 
envXi paraijigÍenizaçao,Afinaf após a qoleta para exame da 

o Ioa1 on4 foi 'realizada precis ser Iimiq. Ao se 
rauma cá&ne 4iaopr.ccesso tnai's ttpido e comiYtenos 

iisa4o à4epntes. 

 teste .;.:;2Ootsifide . 

20 Pipeta s 
26tncétas:: 

• 2OCompre$sdeálcooj 
• ' Frascos conferido 2 rnL Soluç 

suiferentefiara realiear4 testes) 
1 Folhetb delnstruçáo de Uso 

) 'Teste rápido COVID-I 9 Nutriex faz Detecção da anticorpos 
lgG/lgM) para o novo comnavi Lis (8ARS-CoV'2) presentes na 

amastradesan2pe saro.ou plasma. 
OJesta Rápido Cpvidj 9 15 minutos Nútriaik deve 5errØalizado 
somente per profissional de saúde, devidamente habilitado e 
~citado, em laça1 apropriado1  o que  deverá seguiras instru-
ç5de usado produto, devendoYegistrare rlafrflcatcorre amen-
te dados para gar4ntir a rastreabilidade dos resuítedos, cujas 
informações devem ser informadaspare as auLoddadede saude 
competentes normsio4os canais oficiais estabelecidos, 

õTfam$b..{cadírMco.é 



TESTE RÁPIDO NUTRIEX-COVID-19.jpg 
835K 

CABINE PARA TESTES_COVID-1 9.jpg 
53K 

12106/2020 - 	 Gmail - COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

mali claudio costa 
VJ 

NZ 

COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Edu Teixeira <eduteixeira353©gmail.com> 
	

10 de junho de 2020 18:02 
Para: claudio costa cclaudio.pmvcgmail.com> 

Cláudio Costa, 
Segue anexo proposta/orçamento para os testes > TESTE RÁPIDO - NUTRIEX - CAIXA C/ 20 UNIDADES 
*Cobrimos ofertas e podemos chegar ao valor mínimo de R$ 118,00 a unidade. 

Veja se interessa também à sua Prefeitura: 

CABINE PARA APLICAÇÃO DE TESTES COVID-19 = R$ 3.360,00 a unidade + frete. *mínimo  de 04 unidades por 
cidade. (imagem em anexo). 

Obrigado! 

Atenciosamente 

Eduardo Teixeira 

Diretor da Agência Brasileira de Imprensa e Comunicação 

Operação Apoio em combate ao Covid-19 
+55 21 2570 5854 
±55 21 98840 3780 (whatsapp também) 
eduardo.teixeira©abrapress.com.br  
edut&xeira353@gmai1.com  

Em qua., 10 de jun. de 2020 às 10:59, claudio costa cclaudio.pmvc@gmail.com> escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores ocuitoj 

4 anexos 

[]TESTE RÁPIDO PARA COVID-19mp4 
6215K 

¶j COTAÇÃO TESTES COVID 19—PREF. VITÓRIA DA CONQUISTA.pdf 
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1442K 
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$)
GLOBAL 
PROTEÇ  	PRODUTOS DE PROT$ÁÓ, 

01 120,00 

TOTAL 

1.200.000,00 

1.200.000,00 

COTAÇÃO TESTES RÁPIDOS COVID-19 
Sobral, lodo Junho de 2023 

DOC. DE ORIGEM 24710/2020 
SOLICITANTE: ANA MARIA 

FERRAZ 

SETOR: Diretoria de 
Vigilância a Saúde 

licitacaosaudevc20 1 7gmai1.com  
FRETE: CIF 

PROCESSO: 2470/2020 

CONTATO: FONE FAX PARA: 3429-7412 / 7410 

SOLICITAMOS DE V.SA. FORNECER PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS E/OU SERVIÇOS 
ESPECIFICADOS ABAIXO: 

FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19 

Kit de teste de lrnunocrornatografia 

10.000 
	 rápida que objetiva realizar a triagem do 

CCVID-19, detectando anticorpos IgG e 

IgM para COVIO-19 separadamente 

Valor Por Extenso: Um milhão e duzentos mil reais 

NTJTRIE 
x 

Prazo de Entrega 	3 DIAS—AÉREO CIF 	  
Validade de Proposta 	 60 dias 	  
Contato 	Eduardo Teixeira 	Fone 	2198840 3780 
Condições de pagamentos —AVISTA 100% NO PEDIDO 

Banco _BANCO DO BRASIL Ag. 0085-X_CC:69.824-5 	 

G4raI -José Miltoi/A. Alvos Júnior '' 
CPF: 785.759.313-34 

GLOaAL SERVIÇOS E NEG 
	

PRESARIAIS EIRLLE 
CNPJ: 19.293.02510001-59 
CGF: 06,730.483-4 
ENDEREÇO INDUSTRIAL 
A». Monsenhor Abizio Pinto, 1222 Cidade Gerardocris 
SobroL/CE- GEP: 62.051.225 

Telefono para proposta: (88) 99928.0460 
erciaLgobaiprotectsgmail.com  

loba Ip rntects .com 

© (çjiobaIprotecs 0 global pwtec 
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Gmail - Orcaniento do teste rapido 

Orcamento do teste rapido 
1 mensagem 

claudio costa 'cclaudio.pmvc©gmaii 

andre_gustosouzahotmaiI.com candre_gustosouza©hotmail.corn> 
Responder a: andre_gustosouzahotmao.com 
Para: cIaudio.pmvcgmaiIcom 

Vitoria da Conquista.docx 

10 de junho de 2020 15:47 

Enviado do aplicativo Outlook EmaU App para Android 

      

Vitoria da Conquista.docx 
55K 
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Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista 

Fundo Municipal de Saúde 

Orçamento 

Preços já com frete e impostos inclusos. 

Validade da Proposta 30 Dias. 

Dados Bancários - Banco ITAU / AG - 8233 / CC - 34888.0 

Anvisa da central: PROCESSO 25351.479668/2019.45 AUTORIZ/M5: 431131)015542 

(8.18714.1) 

Feira de Santana, Ba, 10 De Junho de 2020 

CENTRAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 31.013.591/0001-55 
Av. Getúlio Vargas, n2 1211- Ponto Central - CEP: 44.075-432- Feira de Santana - BA 

Tel.: (75) 3030-3232/ E-mail: ortpediacentralfsa@gmajl.com  



Gmail - ORÇAMENTO 156276 

claudio costa <cIaudio.Pmvc 1si 1  

1 0/Q6/2020 - 

Omail 

ORÇAMENTO 156276 
1 mensagem 

     

Gerciel - Supermédica <vendas01@supermedica.com.br> 
Para: claudio costa cclaudiapmvc©gmail.com> 

  

10 dej unho de 2020 11:55 

Bom dia Claudio, segue em anexo: 

A 

:er fé em Deus. Estamos orando pela e 

De: claudio costa [mailto:cIaudio.pmvcgrnaiI.com] 
Enviada em: quarta-feira, 10 de junho de 2020 11:00 
Para: comercial @dropsmartconi.br 
Ce Iuciano@biotecrnad.corn.br; lucas©peilormatica com. br; adfeba@hotrnail.com; 
thaysam para ujo@hotrnail.com; hercuano@americahiomedica.com.br; eduardo.teixe ira abrapress. 

,- 	com.br; vendas20@jpdïagnosiica.cornbr; educacaodigital.vendasgmaiLcom; 
sebatista.oliveira@cepalabcom.br; u4erro@hotmail.com; keIlen@opemedcorr,br; 
diegossaudegmailcom; acrnsantosl@hotmail.com; gleisialvescovidlg©grnai.I.com; gilsonmedica-
ne.combr; euvaldo.silvapmh.corn.br; ateridimento@ph-ba.com.br; vendasph-bacom.br; 
aguimaraes©sgtecnologia.com.br; anderson@cmaritima.com.br; mvmorefra@hotmail.com; 
pabioIeonirepairsurgicaLcom.br; andre_gustoscuza@hotmail.com; vendasol @supermedica.00m.br; 
amandadodahanca@gmail.com; vendas53ind@martinsdistlog.com.br  
Assunto: COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Bom dia 

Solicito cotação em caráter de urgência para teste COVID, conforme anexo a fim de processamento de Dispensa de 
Licitação nos termos da legislação vigente. 

Em tempo informo a necessidade de anexar catálogo do item contado para fins de análise técnica. 

e 
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10/06/2020 
	

Omail - ORÇAMENTO 156276 

Cláudio Costa 

Coarei. Apoio Técnico Administrativo/Licitações - SMS/PMVC 

(77) 3429 7410 

https://maiLgoogle.com/maiUu/1  ?ik=968eaf3d87&view=pt&search=aII&permthid=thread-f%3A1669124275976783966&simpl=msgf%3pj569124... 212 



Orçamento 	 

Cliente 	 

Endereço 	 
Bairro 	 
Transportadora: 
Vendedor 	 
Portador 	 
Condição 	 
Promoção 

Obs. Pedio 

0156276 

4286 MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA 

PC JOAQUIM CORREIA 
CENTRO 
BRASPRESS TRANSPORTES 
00086 30 VENDAS EXTERNAS 
0004 BANCO DO BRASIL C017 
00002 A COMBINAR 

10/06/2020 

CNPJ: 

Cód. Cliente: 

Telefone: 

CNPJ: 
Valor Frete: 
Faturar em: 

14.239.578/0001-00 

4286 

(77)3429-7410 

48.740.351/0012-18 
0,00 
10/06/2020 

	 "PREÇOS VÁLIDOS ENQUANTO DURAR OS ESTOQUES" 

06.065.614/0001-38 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR FIRELI 
(62) 3928 - 8989 

RUA C-159 N 674 CEP: 74255-140 

JARDIM AMERICA 
74255-140 GO GOIANIA 

Pagina: 1 de 1 

"FAVOR ANTES DE EMITIR NOTAS DE EMPENHO, CONFIRMAR A DISPONIBILIDADE DOS 
PRODUTOS EM ESTOQUE, DEVIDO A GRANDE DEMANDA E ESCASSEZ DE PRODUTOS NO 
MERCADO". 

Ob. Nota 	 

Un Qtd. Marca 	Peso 	Total Peso Preço 	Total Item 
1 	0012780 TESTE RAPIDO DETECCAO IGM/IGG COVID-19 0/25 

	
CX 400 MEDLEVEN 	0,00 	0,00 378526 15141040000 

Peso Total: 0,00 	 Total Item: 
1.514.104.00 

Emitido em: 10/06/2020 11:46:44 
JI4 UN\& 



10106/2020- 	 Gmail - COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

is:1 Grn&I 
O> 

claudio costa <cIaudio$ iI.com> 

/ 

COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Alexinaldo do E S Guimaraes caguimaraes©sgtecnologia.com.br> 
	

10 de junho de 2020 14:46 
Para: claudio costa ccIaudio.pmvcgmaiI.com> 

Não cotamos! 

De: claudio Costa cCIaudiopmvcgmaH.Com> 
Enviada em: quarta-feira, 10 de junho de 2020 11:00 
Para: comerdal@dropsmart.com.br  
Cc: IuCian0@biotecrned.Com.br; ucas@performatiCacorn.br; adfeba@hotmailcom; thaysamparaujo@hotrnait.com; 
hercuIanoamericabomediCa.combr; eduaFdo.teixeira@abrapress.com.br; vendas20@jpdiagnosticacom.br; 
educacaodigitatvendasgmaiI.com; sebatistaoliveira©c6palabcorn.br; lu-ferro@hotmaflCom; 
kellen@opemed.00mbr; diegossaude©gmaiLcom; acmsantosl©hotmaWcom;  gIeisiaIvesCovid19gmaiIcom; 

,- 	gilsorl@medica-riecom.hr; euvaldo.silva@prnh.combr; atendimentoph-baccmbr; vendas@ph-baCcritbr; 
Alexinaldo do E S Guimarães caguimaraessgtecncIogiacorrLbr>; anderson@Crnaritimacombr; 
mvmorefra@hotmail.com; pabloleoni©repairsurgicaLcombr; andre_gustosouza©hotmail.com; 
vendasOl@supermedica.com.br; amandadortaliancagniail.com; vendas53indmartÉnsdistIog.con1br 
Assunto: COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Bom dia 

[Texto das mensagens anteriores oeuto] 

111 



13/06/2023 	 Gmail - COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

claudio costa <ela udio.pmvcgmaiI.com  

Visto <  

claudio costa <claudio.pmvc@gmail.com> 	 10 de junho de 20b-t0:59 
Para: Comercial@dropsmart com. br 
CC: luciano@biotecmed.com.br, Iucas@performatico.com.br, adfeba@hotmail.com, thaysamparauio@hotmail.com, 
hercuIano@aniericabiomedica.com.br, eduardo.teixeiraabrapress.com.br, vendas20jpdiagnostica.com.br, 
educacaodigital.vendas@gmail.com, sebatista.oliveira@cepalab.com.br, Iu4erro@hotmail.com, kellen@openledcom.br, 
diegossaude@gmail.com, acmsantosl@hotmail.com, gleisialvescovid19©gmail.com, gilson@medica-ne.coni.br, 
euvaldo.siIva@pmh.com.br, atendimenta@ph-ba.com.br, vendas@ph-ba.com.br, aguimaraessgtecnoIogia.com.br, 
anderson@cmaritima.corn.br, mvmoreira@hotmail.com, pabIoIeoni@repairsurgicaI.com.br, 
andre_gustosouzahotmail.com, vendasOl@supermedica.com.br, amandadortaliancagmaiI.com, 
vendas53ind©martinsdistlog.com.br  

Bom dia 
Solicito cotação em caráter de urgência para teste COVID, conforme anexo a fim de processamento de Dispensa de 
Licitação nos termos da legislação vigente. 
Em tempo informo a necessidade de anexar datálogo do item contado para fins de análise técnica. 

Cláudio Costa 
Goord. Apoio Técnico Administrativo/Licitações - SMS/PMVC 
(77) 3429 7410 

l! 
COTAÇÃO TESTES COVID ltdocx 
35K 

           

COTAÇÃO TESTE RÁPIDO COVID PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
1 mensagem 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

ENCAMINHAMENTO 
Vst0 

SMS - COORDENAÇÃO DE APOIO 

4 r 4w 	
COMPROVANTE DE 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor ) SMS - Coordenação de Apoio Técnico Administrativo 

Protocolo (Na) 24710/2020 

Data e hora 12/06/2020 11:20:44 

Texto de envio COMPRA DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID- 19 

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

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Termos/Diversos 
COMPRA DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID- 19 
SMS 
Cláudio Correia da Costa 

Senhora Sirvo-me do presente para encaminhar 
à Vossa Senhoria processo de compra dos testes 
COVID-19 	a 	fim 	de 	que 	sejam 	analisadas 	as 
propostas/cotações com devidos d 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 N: 
2471012020 

Data/Hora de origem: 
12/06/2020 11:20:44 

  

 

Local (Origem): 
SMS - Coordenação de Apoio Técnico 
Administrativo 

Local (Destino): 
SMS - Diretoria de Vigilância em Saúde 

  

            

 

Resp. (Recebimento) 	 SMS - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

  

 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	1 

     

            

            



OSTA 
COORDENADOR DE APOIO TECNICO DMINI5TRATIVO 

10683-9 
COORDENAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - SMS 

Página 14 de 14 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA DE SAÚDE 

COORDENAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Protocolo - 24710/2020 

COMPRA DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID- 19 

Vitória da Conquista, 12 de junho de 2020 

Senhora 

Sirvo-me do presente para encaminhar à Vossa Senhoria processo de compra dos testes 

COVID-19 a fim de que sejam analisadas as propostas/cotações com devidos documentos 
técnicos do produtos apresentados pelas empresas, bem como saliento a necessidade de 

emissão de Parecer Técnico acerca da decisão de compra, evidenciando deste modo o potencial 

fornecedor para o processo em epígrafe. 

Atenciosamente 

Endereço: Praça Joaquim Correia- N2  55 
Centro - Vitória da Conquista - Ba - CEP: 45000-600 
Telefones: (77) 3424-8915 - (77) 3424-8901 

491 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SMS - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor) SMS - Diretoria de Vigilância em Saúde 

Protocolo (N) 24710/2020 

Data e hora 18/06/2020 17:44:44 

Texto de envio COMPRA DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID- 19 

• ;;ri3 V. Forraz de Ovefta 
e 	gacta cm 	alct 

Ana Maria Viana Ferraz de Oliveira 	 SMS - Diretoria de Vigilância em Saúde 

Responsável pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Termos/Diversos 
COMPRA DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID- 19 

SMS 
Ana Maria Viana Ferraz de Oliveira 

Prezados, Encaminho Paracer Técnico do presente 
processo (PROCESSO 24710/2020), referente à DL 
para aquisição de testes rápidos para triagem de 

COVID-19. [...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 t1: 	
Data/Hora de origem: 

24710/2020 	 18/06/2020 17:44:44 

Local (Origem): 	 Local (Destino): 

SMS - Diretoria de Vigilância em Saúde 	 SMS - Coordenação de Apoio Técnico 

Administrativo 

Resp. (Recebimento) 	 SMS - COORDENAÇÃO DE APOIO TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

VITÓRIA DA CONQUISTA _j 	/____ 



PRF(TLJ RA 

VITÓRIA DA 
CONQUISTA 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
Secretaria Municipal de Saúde 

Coordenação de Assistência Farmacêutica 
Farmácias da Família 
www.pmvc.ba.gov.br  

   

Parecer Técnico - Processo 24710/2020 

Detalhamento do processo: Dispensa de licitação para aquisição de Testes Rápidos para triagem 

da Covid-19. 

Itens avaliados: Adequação dos dispositivos de testes por meio do método imunocromatográfico 

para identificação de anticorpos IgM e IgG, separadamente, do Sars-coV-2 causador da Covid-19 e 

presença de certi Ficado de avaliação da qualidade do produto diagnóstico pelo Instituto Nacional de 

Controle de Qualidade em Saúde/Fundação Fiocruz. 

Da análise da proposta de menor valor: A empresa Comercial & Suprimentos Ribeiro LIDA, 

CNPJ 03.638.381/0001-27 cotou o produto da Marca Eco Diagnóstica, indicando o teste apresenta 

metodologia que permite detecção de anticorpos IgM e IgG do Sars-cov-2 separadamente, 

confirmado pela bula encaminhada e registro na AN-VISA. Também apresentou laudo de avaliação 

do produto pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde/Fundação Fiocruz, Laudo 

de Análise 1255.11`.0/2020, com resultado satisfatório para análise de sensibilidade e 

especificidade. Considerando o exposto acima, a proposta encaminhada atende as especificações do 

presente processo de aquisição. 

HaIan'a ochaferfaZ 
Cood. de MsistnS FarmacêUta 

Mat. 24527-0 

offaz CRf_O .i . 

Rua Rotary Club, 69—Centro, Vitória da Conquista (BA) 

CEP. 45,000-410 FONE: (77)3429-7414 

E-mail: coaf.vitoriadaconquista@grnail.com  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA DE SAÚDE 

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Protocolo - 24710/2020 

COMPRA DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID- 19 

Vitória da Conquista, 18 de junho de 2020 

Prezados, 

Encaminho Paracer Técnico do presente processo (PROCESSO 24710/2020), referente à DL para 

aquisição de testes rápidos para triagem de COVID-19. 

Sem mais para o momento, devolvo processo original para demais providências e o referido 

Parecer Técnico em anexo (via física). 

Me coloco à disposição para maiores esclarecimentos, caso julguem necessário. 

Atenciosamente, 

ANA MARIA VIA$4FERRAZ DE OLIVEIRA 
DIRETORA Dfl/IGILÂNCIA EM SAÚDE 

24403-8 
DIRETORIA DE VIGILÁNCIA EM SAÚDE - SMS 

Endereço: Praça Joaquim Correia- N 55 
Centro - Vitória da Conquista - Ba - CEP: 45000-600 
Telefones: (77) 3424-8915 - (77) 3424-8901 

521 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DÁ CONQUISTA 
SECRETARIA DE SAÚDE 

COORDENAÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL 

Protocolo - 24710/2020 

COMPRA DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID- 19 

Vitória da Conquista, 29 de junho de 2020 

Senhores, 

r- 	Conforme solicitado, segue a classificação orçamentária. 

PROJETO ATIVIDADE - 2122 

ELEMENTO - 33.90.30.00 

SUB ELEMENTO - 10000 

FR 14.4 - FMS-RECURSO FEDERAL SUS COVID49 

VALOR - R$ 750.00000 

Sem mais para o momento, 

OL!VEDkA - 
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 

24437-4 
COORDENAÇÃO ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E CONTABIL - SMS 

Endereço: Praça Joaquim Correia- N2  55 
Centro - Vitória da Conquista - Ba - CEP: 45000-600 
Telefones: (77) 3424-8915 - (77) 3424-8901 

1081 



RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Detalhamento do Protocolo Descilção 

Termos/Diversos 
COMPRA DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID- 19 

SMS 
Juscinéia Ferreira Oliveira 

Senhores, 	Conforme solicitado, segue a 

classificação orçamentária. PROJETO ATIVIDADE - 
2122 ELEMENTO - 33.9030.00 &nbs E...1 

PREFEITURA MUNIC 
SMS COORDENAÇÃO ORÇA 

COMPROVANTE 

VflÕRbA DA CONQUISTA 
MIA, FINANCEIRA E CONTABIL / 

CAMNHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE O1GM DO PROTOCOLO 

Local (Setor 
SMS - Coordenação Orçamentaria, Financeira e 
Contabil 

Protocolo (N9) 24710/2020 

Data e hora 29/06/2020 10:37:35 

Texto de envio COMPRA DETESTES RÁPIDOS PARA COVID- 19 

SMS - Coordenação Orçamentaria, Financeira e 
Contabil 

PPRnnn\iPI rio Setor 
Juscineia Ferreira Oliveira 

Responsável pelo envio 

RECIBO 

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

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

Data/Hora de origem: 

29/06/2020 10:37:35 

Local (Origem) 
SMS - Coordenação Orçamentaria, Financeira e 

Contabil 

Local )estno) 
SMS - Gerência de Compras 

   

   

Resp. (Recebimento) 

 

SMS GERÊNCIA DE COMPRAS 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	1 

de 

Protocolo N: 
2471012020 



/.és, 	Ministério da Economia 
Secretaria de Governo Digital 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

- Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 
...• 

N°  DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 

( 

( 
NIRE (da sede nu filial, quando a 
sede for em outra IJF) 

31205868547 

Código da Natureze 
Jurtdica 

2062 

N° de Matricula do Agente 
Auxiliar do Comércio 

1 - REQUERIMENTO 

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

Nome: 	 COMERCIAL & SUPRIMFNTOS RIBEIRO LTDA -EPP 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S° o deferimento do seguinte ato: 

N° DE 	CÓDIGO cóoiso DO 
VIAS 	DO ATO 	EVENTO 	QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO 

N°  FCN/REMP 

MGP 900665229 

1 	] 	002 ALTERACAO 

051 1 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

2001 1 ENTRADA DE 50010/ADMINISTRADOR 

2211 1 ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO 

2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

BELO HORIZONTE 	 Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 

Local 	 Nome: 

Assinatura: 

24 Setembro 201Q 	 Telefone de Contato: 

Data 

2-USO DA JUNTA COMERCIAL 

9 DECISÃO SINGULAR E DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 

9 SIM SIM Processo em Ordem 
À decisão 

/ 	/ 
Data 

9 NÃO 	L_J NÃO 	/ 	/ Responsável 
Data 	 Responsável Data 	 Responsável 

DECISÃO SINGULAR 

• 
3° Exigência 	 4° Exigência 	5° Exigência 

Processo em exigência- (Vide despacho em folha anexa) 	
2° Exigência 

[flçrocesso   deferido. Publique-se e arquive-se. 	 E 	E 	E 	El 
rocesso indeferido. Publique-se. 

/ 	/ 
Data 	 Responsável 

bEcisÃo COLEGIADA 
2° Exigência 	 3° Exigência 	 4° Exigência 	5° Exigência 

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

9 Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 	 LI 	E 	E 	E 
* Processo indeferido. Publique-se. 

/ 	/ 
Data 	 Vogal 	 Vogal 	 Vogal 

Presidente da 	Turma 

OBSERVAÇÕES 

1 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°7495697 em 30/09/2010 da Empresa COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA -EPP, Nine 31205868547 e 
protocolo 194277941 -25/09/2019. Autenticação: 7A2B649D8D49E4054143A2F278C3EA61A017SF Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
Para validar este documento, acesse http://vnvw.jucamg.mg.gov.br  Ei informe n° do protocolo 10/427.794-1 e o código de segurança zACM Esta 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/00/2019 por Marirely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 	 ,- 	 -- 

pég.1/1l 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GE S,-,,,,

Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Mádulo Integrador ata

19í427.7941 

Data- 

191427.794-1 MGPI 900665229 24/09/2019 

Identificação cio(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

456.353.666-00 FABIO MAIA FRANCO 

063.057.666-14 JULIANA RIBEIRO FONSECA PARANHOS 

Página 1 de 1 

0(1\ 
Junta comercial do Estado de Minas Gerais 

Certifico registro sob o no 7495697 em 30/09/2019 da Empresa COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA -EPP, Nire 31205868547 e 
protocolo 194277941 - 25/09/2019. Autenticação: 7A2964908049E4064143p,2F273C8EA61A0175F Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
Para validar este documento acesse http://www.jucemg.mg.govbr  e informe nado  protocolo 19/427.794-1 e o código de segurança ±ACM Esta 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2019 por Marinelv de Paula Bomíim - Secretária-Geral. 
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CONTEF 

ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA 

& ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE 
COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - EPP 
NIRE: 3120586854-7 

FÁTIMA DE JESUS RIBEIRO, brasileira, separada, 
comerciante, nascida em Miralta-MG aos 26111/1953, residente e domiciliada em 
Belo Horizonte-MG na rua Diametral. 33 bairro Sagrada Família CEP: 31030-350, portadora 
da carteira de identidade M-517.182, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de Minas Gerais e C.P.F. 408.190.356-53 e representado pelo procurador 
FABIO MAIA FRANCO, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/MG n° 38903/0-0, 
nascido em Santa Izabel do lvaí-PR aos 14/09/1962, residente e domiciliado em 
Belo Horizonte-MG na rua Dos Carijós, 424/608 bairro Centro CEP: 30120-064, portador da 
carteira de identidade MG-1.443.457, expedida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais 
e C.P.F. 456.353.666-00 e HERYCK LEONARDO RESENDE PARANHOS, brasileiro, 
casado no regime de comunhão parcial de bens, comerciante, nascido em Belo 
Horizonte-MG aos 21/05/1981, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG na rua Jose 
Júlio Ferreira, 170 bairro Fernâo Dias CEP: 31910-460, portador da carteira de identidade 
MG-8.658.846, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e 
C.P.F. 043.988.736-43 e representado pelo procurador FABO MAIA FRANCO, brasileiro, 
casado, contador, inscrito no CRC/MG no 38903/0-0, nascido em Santa Izabel do lvaí-PR 
aos 14/0911962, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG na rua Dos Carijós, 424/608 
bairro Centro CEP: 30120-064, portador da carteira de identidade MG-1 443.457, expedida 
pela Polícia Civil do Estada de Minas Gerais e C.P.F. 456.353.666-00, únicos sócios 
componentes da firma "COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - EPP"; com 
contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o no 
3120586854-7 em 02/02/2000 e alterações posteriores, sobas nos 2481267 em 05/10/2000, 
2563050 em 16/01/2001 e 2968078 em 23/07/2003 e 3406295 em 14/09/2005 e 5435095 
em 22/12/2014 e inscrita no C.N.P.J n° 03.638.381/0001-27, resolvam de comum acordo 
fazer a presente alteração contratual, na qual é admitido a sócia JULIANA RIBEIRO 
FONSECA PARANHOS, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, 
pedagoga, nascida em Belo Horizonte-MG aos 17/07/1983, residente e domiciliada Belo 
Horizonte-MG na rua Jose Júlio Ferreira, 170 bairro Fernão Dias CEP: 31910-460, portadora 
da carteira de identidade MG-12.291.706, expedida pela Secretariada Segurança Pública do 
Estado de Minas Gerais e C.P.F. 063.057.666-14, mediante as seguintes clausulas e 
condições; 

PRIMEIRA: 	 ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO 

A sociedade continuará girando sob a denominação social de 
"COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP", estabelecendo-se a partir desta 
data na rua Pouso Alegre, 2.585 loja, bairro Horto CEP: 31015-025 Belo Horizonte-MG, por 
prazo indeterminado; 

Rua Dos Carijós, 424, Salas 608/609 - Tal: (31) 3271-9670 * FAX (31)3271-9670-- CEP 30120-064--Belo Horizonte - MG 

Junta comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro soba n° 7495697 em 30/09/2019 da Empresa COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA -EPP, Nire 31205868547 e 
protocolo 194277941- 25109/2019. Autenticação: 7A2B649D8D49E4064143A2F2780SEA6lAOl78F. Marinely de Paula Bomfirn - Secretária-Geral. 
Para validar este documento acesse http://www.jucemg.rng.gov.br  e informe n° do protocolo 19/427.794-1 e o código de segurança zACM Esta 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 3010912019 por Marinely de Paula Bomf,rn - Secretária-Gerei. 	 . 
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COtJTEF 

OWJAN[ZAÇÕES CONTÁBEIS LTEA 

SEGUNDA: 	 NOVO OBJETIVO SOCIAL 

O objetivo social passa a ser o comércio atacadista de 
reagentes, vidrarias e equipamentos para análise clínicos e industriais; produtos médicos, 
cirúrgicos, hospitalares; kit's laboratoriais e odontológicos; material de limpeza, material de 
segurança, material hidráulico, material de construção em geral, material elétrico, produtos 
em fibra de vidro, tanques elétricos e reservatórios, ferramentas, ferragens, tubos diversos; 
placas de sinalização, tapumes e madeiras diversas, botas de borracha e calçados de 
segurança, tintas, louças, telhas, ferros, vigas, perfis em aço, ferro fundido, alumínio, 
registros e válvulas em ferro fundido e em bronze, papéis diversos, higiênicos, laminadas, 
toalha, material de escritório, bobinas para fax, papel apergaminhado, fita crepe, fita adesiva, 
teflon, apoio para pés, grampeadores, ventiladores, exaustores, bebedouros e móveis para 
escritório; descartáveis em geral; suprimentos para informática; 

TERCEIRA: 	 NOVO CAPITAL SOCIAL 

Os sócios, de comum acordo e obedecida as disposições legais 
pertinentes, resolvem reduzir o capital social da empresa que era de R$ 60.000,00 
(Sessenta mil reais) nesta data, para R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), a saber; 

A sócia Fátima de Jesus Ribeiro até então possuidora de 3.000 
quotas no valor unitário de R$ 1,00 (Hum real), totalizando R$ 3.000,00 (Três mil reais), 
totalmente integralizada em moeda corrente do país passa para 1.750 quotas no valor 
unitário de R$ 1,00 (Hum real). Fica devolvido à sócia na proporção de suas quotas 1.250 no 
valor unitário de R$ 1,00 (Hum real), dando-lhe plena, geral e irrevogável quitação, 
declarando ter recebido a importância de R$ 1.250,00 (Hum mil duzentos e cinquenta reais). 

O sócio Heryck Leonardo Resende Paranhos até então 
possuidor de 57.000 quotas no valor unitário de R$ 1,00 (Hum real), totalizando 
R$ 57.000,00 (Cinquenta e sete mil reais), totalmente integralizada em moeda corrente do 
pais passa para 33.250 quotas no valor unitário de R$ 1,00 (Hum real). Fica devolvido ao 
sócio na proporção de suas quotas 23.750 no valor unitário de R$ 1,00 (Hum real), dando-
lhe plena, geral e irrevogável quitação, declarando ter recebido a importância de 
R$ 23.750,00 (Vinte três mil setecentos cinquenta reais). 

QUARTA: 	 CESSÕES DE COTAS 

O sócio Heryck Leonardo Resende Paranhos, até então 
possuidor de 33.250 cotas de capital no valor total de R$ 33.250,00 (Trinta e três mil 
duzentos e cinquenta reais), cede e transfere neste ato 33.250 cotas pelo valor nominal, a 
sócia Juliana Ribeiro Fonseca Paranhos, dando-lhe plena, geral e irrevogável quitação, 
declarando ter recebido a importância de 33.250,00 (Trinta e três mil duzentos e cinquenta 
reais), em moeda corrente no pais, no ato da assinatura deste; 

QUINTA: 	 CAPITAL SOCIAL 

Após as alterações havidas, o capital fica assim distribuído: 

Rua Dos caruás, 424, Salas 606/609—Ter: (31)3271-9670 * FAX (31) 3271-9670 - CEP 30120-064 Belo horizonte . MC 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°7495697 em 30109/2019 da Empresa COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA -EPP, Nire 31205868547 e 
protocolo 194277941 -25/09/2019. Autenticação: 7A2B64908D49E4064143A2F275C5EA51A0178F Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/427.794-1 e o código de segurança zACM Esta 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretãria-Geral. 
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CONTEF 
ORQANtZAÇÔES CONTÁBEIS LTDA 

N° de Cotas Valor R$ 
Juliana Ribeiro Fonseca Paranhos 	  33.250 33.250,00 
Fátima de Jesus Ribeiro 	  1.750 1.750,00 
Totais 	  35.000 35.00000 

SEXTA: 	 ADMINISTRAÇÃO 

A administração da sociedade caberá à sócia Juliana Ribeiro 
Fonseca Paranhos, assinando isoladamente, com os poderes e atribuições de 
administradora, autorizando o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades 
estranhas ao 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 do 
outra sócio; 

SÉTIMA: 	 RETIRADAS PRO-LABORE 

A sócia Juliana Ribeiro Fonseca Paranhos terá uma retirada 
pró-labore mensal, dentro dos limites permitidos pela legislação federal e tais retiradas serão 
pagas ou creditadas a débito da conta retirada pró-labore ou outra subsidiária; 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL / 

Deliberam os componentes da sociedade, procederem à 
consolidação dos atos constitutivos, mediante redação de seu Contrato Social, passando a 
vigorar com as condições aqui estabelecidas; 

PRIMEIRA: 	 DENOMINAÇÃO SOCIAL 

A sociedade continuará girando sob a denominação social de 
"COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - EPP", estabelecida e sediada em Belo 
Horizonte-MG à rua Pouso Alegre, 2.585 loja, bairro Horto CEP: 31015-025, por prazo 
indeterminado; 

SEGUNDA: 	 OBJETIVO SOCIAL 

O objetivo social é o comércio atacadista de reagentes, 
vidrarias e equipamentos para análise clínicos e industriais; produtos médicos, cirúrgicos, 
hospitalares; kit's laboratoriais e odontológicos; material de limpeza, material de segurança, 
material hidráulico, material de construção em geral, material elétrico, produtos em fibra de 
vidro, tanques elétricos e reservatórios, ferramentas, ferragens, tubos diversos; placas de 
sinalização, tapumes e madeiras diversas, botas de borracha e calçados de segurança, 
tintas, louças, telhas, ferros, vigas, perfis em aço, ferro fundido, alumínio, registros e válvulas 
em ferro fundido e em bronze, papéis diversos, higiênicos, laminadas, toalha, material de 
escritório, bobinas para fax, papel apergaminhado, fita crepe, fita adesiva, teflon, apoio para 
pés, grampeadores, ventiladores, exaustores, bebedouros e móveis para escritório; 
descartáveis em geral; suprimentos para informática; 

Rua Dos Canjas, 424, Salas 608/609 - Tel: (31) 3271-9670 * FAX (31) 3271-9670-  CEP 30120-064 -Belo Horizonte - MG 

Junte comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n 7495697 em 30/09/2019 da Empresa COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA -EPP, Nire 31205868547 e 
protocolo 194277941 - 2510912019. Autenticação: 7A2B649D8D49E4064143A2F278c5EA51A0178F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
Para validar este documento, acesse http:I/ev.jucemg.rng.gov.br  e informe n° do protocolo 19/427.794-1 e o código de segurança zACM Esta 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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CONJTEF 

ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTD* 

TERCEIRA: 	 CAPITAL SOCIAL 

O capital social é de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), 
dividido em 35.000 cotas de valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada, integralizadas em 
moeda corrente do pais, assim subscrita 

N° de Cotas 	 Valor R$ 

Juliana Ribeiro Fonseca Paranhos 	 33.250 	 33.250,00 
Fátima de Jesus Ribeiro 	  1.750 	 1.750,00 
Totais 	  35,000 	 35.000,00 

QUARTA: 	 INICIO DAS ATIVIDADES 

A sociedade iniciou suas atividades em 01 de março de 2.000 
seu prazo é indeterminado; 

QUINTA: 	 INDIVISIBILIDADE DAS COTAS 

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço direito de preferência para aquisição se postas a venda 
formalizando, se realizadas cessão delas, alteração contratual pertinente; 

SEXTA: 	 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
cotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social; 

SÉTIMA: 	 ADMINISTRAÇÃO 

A administração da sociedade caberá à sócia Juliana Ribeiro 
Fonseca Paranhos, assinando isoladamente, com os poderes e atribuições de 
administradora, autorizando o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades 
estranhas ao 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 do 
outro sócio; 

OITAVA: 	 LUCROS E PREJUÍZOS 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro os 
administradores prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros e perdas apurados; 

NONA: 	 DELIBERAÇÕES DOS SÕCIOS 

Nos quatro meses seguintes ao término do exercido social, os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso, 

Rua Dos carijós, 424, Salas 608/609— Te): (31)3271-9670 FAX (31) 3271-9670— CEP 30120-064 -  Belo Horizonte - MC 

Junta comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifica registro sob o n° 7495697 em 30109/2019 da Empresa COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA -EPP, Nire 31205868547 e 
protocolo 194277941 - 25/09/2019. Autenticação: 7A2B649D6D49E4064143A2F278C8EA61A017$F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
Para validar este documento, acesse hftp://www.jucenig.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/427.794-1 e o código de segurança zACM Esta 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 	 - 
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CONTE! 

ORGANIZAÇÕES CONTÁREIS LTDA 

sendo que a mesma ocorrerá em data a ser definida como previsto no parágrafo 30  do artigo 
1.152 e fica assim decidido que será comunicada por escrito e não por publicação; 

DÉCIMA: 	 ABERTURA DE FILIAL 

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios; 

DÉCIMA PRIMEIRA: 	RETIRADAS PRO-LABORE 

A sócia Juliana Ribeiro Fonseca Paranhos terá uma retirada 
pró-labore mensal, dentro dos limites permitidos pela legislação federal e tais retiradas serão 
pagas ou creditadas a débito da conta retirada pró-labore ou outra subsidiária; 

DÉCIMA SEGUNDA: 	FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO 

Em caso de falecimento ou interdição de algum dos sócios a 
sociedade não se dissolverá, podendo os herdeiros do sócio falecido ou interditado, vir a 
participar da sociedade, mediante a tomada de contas do falecido ou interditado; 

DÉCIMA TERCEIRA: 	DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

Declaram os sócios, para os efeitos do disposto no art. 1.011 
do Código Civil, sob as penas da lei, que não estão sendo processados e nem foram 
definitivamente condenados em qualquer parte do território nacional pela prática de crime, 
cuja pena vede ainda que de modo temporário, o acesso às funções ou cargos públicos, ou 
por crime de prevaricação, falência culposa ou fraudulenta, peita ou suborno ou qualquer ato 
que os impeçam de exercer o comércio ou a administração mercantil; 

DÉCIMA QUARTA: 	CASOS ESPECIAIS 

Os casos especiais e as dúvidas porventura suscitadas de 
futuro, cujas características não foram tratadas neste instrumento, constituindo omissão, 
serão resolvidos por mútuo consenso ficando eleito o foro de Belo Horizonte-MG, para 
qualquer ação decorrente de execução do presente instrumento, com dispensa de qualquer 
outro; 

1-1 

Belo Horizonte 20 de setembro de 2.019. 

Assina digitalmente o presente ato Fátima De Jesus Ribeiro por 
seu procurador FÁBIO MAIA FRANCO, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/MG 
38903/0-0, nascido em Santa Izabel do lvaí-PR aos 14109/1962, residente e domiciliado em 
Belo Horizonte-MG na rua Dos Carijós, 424/608 bairro Centro CEP: 30120-064, portador da 
carteira de identidade MG-1.443.457, expedida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais 
e C.P.F. 456.353.666-00 Heryck Leonardo Resende Paranhos por seu procurador 

Rua Dos carijós, 424, salas 608/609 - Te[: (31) 3271-9670 FAX (31) 3271-9670 - CEP 30120-064— Belo Horizonte - MO 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°7495697 em 30/0912019 da Empresa COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA -EPP, Nire 31205868547 o 
protocolo 194277941 - 25/09/2019. Autenticação: 7A2B64908049E4054143A2p27806EA61A0178F Marinely de Paula Bomflm - Secretária-Geral. 
Para validar este documento acesse hftp://www.jucenig.mg.gov.br  e informe n' do protocolo 191427.794-1 e o código de segurança zACM Esta 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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CONTEF 
OReAMIZAÇÕES CONTÁBEIS. LTDA 

FÁBIO MAIA FRANCO, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/MG 38903/0-0, nascido 
em Santa Izabel do lvaí-PR aos 14/09/1962, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG 
na rua Dos Carijós, 424 sala 608/609 bairro Centro CEP: 30120-064, portador da carteira de 
identidade MG-1.443.457, expedida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e 
C.P.F. 456.353.666-00 e Juliana Ribeiro Fonseca Paranhos, brasileira, casada no regime de 
comunhão parcial de bens, pedagoga, nascida em Belo Horizonte-MG aos 17/07/1983, 
residente e domiciliada Belo Horizonte-MG na rua Jose Júlio Ferreira, 170 bairro Fernão Dias 
CEP: 31910-460, portadora da carteira de identidade MG-12.291.706, expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e C.P.F. 063.057.666-14. 

Rua Dos Carijós, 424, Salas 608/609 - Te!: (31) 3271-9670 * FAX (31) 3271-9670 - CEP 30120-064 - Belo Horizonte MG 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°7495697 em 30)09/2019 da Empresa COMERCIAL & SOFRIMENTOS RIBEIRO LTDA -EPP, Nine 31205868547 e 
protocolo 194277941 - 25/0912019. Autenticação: 7A2B64908049E4064143A2F278C8EA51A0178F Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
Para validar este documento acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° cio protocolo 19/427.794-1 e o código de segurança ZACM Esta 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2019 por Marinely de Paula Bonilim - Secretária-Geral. 	 . 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Documento Principal 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo Número do Processo Mádulo Integrador Data 

191427794-1 MGP1 900665229 24/09/2019 

Identificação do(s) Assinante(s) 

cpF Nome 

456.353.666-00 FABIO MAIA FRANCO 

063.057.666-14 JULIANA RIBEIRO FONSECA PARANHOS 

Página 1 de 1 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certifico registro sob o n 7495697 em 30/09/2019 da Empresa COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA -EPP, Nire 31205868547 e 
protocolo 194277941 - 25/0912019. Autenticação: 7A2B649D8D49E4064143A2F278C8EA61A0178F Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
Para validar este documento]  acesse http:fIwww!ucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 191427794-1 e o código de segurança zACM Esta 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2019 por Madnely de Pauta Bonifim Secretária-Geral- 
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado de Minas Gerais 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estada de Minas Gera;s 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - 
EPP, de nire 3120586854-7 e protocolado sob o número 19/427194-1 em 25/09/2019, encontra-se 
registrado na Junta Comercial soba número 7495697, em 30/09/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo 

examinador Wilson Luiz de Freitas Dias. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomflm. Para sua 
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https:// 
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portalfpages/imagemProcesso/viaUnica.jef)  e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 

Capa de Processo 

CPF Nome 

456.353.666-00,, FABIO MAIA FRANCO 

063.057.666-14 JULIANA RIBEIRO FONSECA PARANHOS 

Documento Principal 

CPF Nome  

456.353666-00 FABIO MAIA FRANCO 

063.057.666-14 JULIANA RIBEIRO FONSECA PARANHOS 

Belo Horizonte, segunda-feira, 30 de setembro de 2019 

Marinely de Paula Bomtim: 873.638.956-00 Página 1 de 1 

Junta comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sobe n°7495697 em 3010912019 da Empresa COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTOA -EFE, Nire 31205868547 e 
protocolo 194277941 - 25/09/2019. Autenticação: 7A2B64908049E4064143A2F278C8EA61A0178F. Marinely de Paula Bomflm - Secretária-Geral. 
Para validar este documento, acesso http:/Iwww.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/427.794-1 e o código de segurança zACM Esta 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretátia-Geral. 
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CPF Nome 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por: 

identmcaç do(sJAfSn 

040.762.376-09 WILSON LUIZ DE FREITAS DIAS 

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM 

Belo Horizonte, segunda-feira, 30 de setembro de 2019 

Junte Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°7495697 em 30/09/2019 da Empresa COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA -EPP, Nire 31205868547 e 
protocolo 194277941 - 25/09/2019. Autenticação: 7A2B849D8D49E4064143A2F278C8EA61A0178F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
Para validar este documento, acesse http://wve.jucemg.nig.gov.br  e informe n° do protocolo 19/427294-1 e o código de segurança zACM Esta 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 	 - 
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19/0612020 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
03.638.38110001-27 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

02/02/2000 

NOME EMPRESARIAL 
COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA  

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

EP? 

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 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.47-8-01 - Comércio atacadista do artigos de escritório e de papelaria 
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 
46.51-6-02- Comércio atacadista do suprimentos para informática 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 -Sociedade Empresáila Limitada 

LOGRADOURO 
R POUSO ALEGRE 

NÚMERO 

2585 
COMPLEMENTO 
LOJA 

CEP 

31.015-025 
BAIRRO/DISTRITO 

HORTO 
MUNICI PIO 

BELO HORIZONTE 
LJF 

MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

CONTEPORGA NIZACOES@GMAIL.COM  
TELEFONE 

(31) 3524-2700 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL 
03111/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB fl°  1263, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 1910612020 às 14:52:39 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 
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Banco Itaú - Comprovante de Transferência 
de conta corrente para conta corrente 

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES 
Dados da conta debitada: 

Nome da empresa: COMERCIAL SUPRIMENTOS R LTDA 

Agência: 1403 	 Conta corrente: 46067 -6 

Dados da conta creditada: 

Nome: QUIBASA QUIMICA BASICA LTDÂ 

Agência: 0689 	 Conta corrente: 22082 -0 

Valor; R$ 50.000,00 
Informações fornecidas pelo cOvlD 81591 

paqador: 

Transferência efetuada em 29/0512020 às 20:46:12 via Sispag, CTRL 76687302200001 

Autenticação: 

("3631 AB95BA5BC941 D4 1 3E7FD4244C9839852D6 

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preterir, ligue para o SÃO li 0800 728 0728 (todos os dias, 241h) eu acesse o Fale Conosco no swjw.itau.com.br. 
Senão ficar satisfeito coma solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa ltaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às iSli) ou Caixa Postal 67.600, CEP 
03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h). 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

1W 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

03.638.38110001-27 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

ABERTURA 

00 

NOME EMPRESPIAL 

COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PORTE 

EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDAOE ECONÔMICAPRINCIPAL 

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

CÓDIGO E DEECRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos do higiene pessoal 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório o de papelaria 
46.494-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANA] UREZAJURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R POUSO ALEGRE 

NÚMERO 

2585 
COMPLEMENTO 

LOJA 

CEP 
31.015-025 

BPJRROIDISTRITO 

HORTO 
MUNICIPIO 
BELO HORIZONTE 

UF 

MC 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

CONTEFORGANIZACOES@GMAIL.COM  
TELEFONE 

(31) 3524-2700 

ENTE FEDERAT1VO RESPONSÁVEL (EFR) 	 - 

SITUAÇÂOCADASTRAL 

ATIVA 

DATADASITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
DATADASITUAÇÁO ESPECLAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 29/06/2020 às 19:15:54 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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N°  do Alvará: 	2019033337 

14° do Processo de Concessão; 

Data Concessão: 	01/10/2019 

Emitido pela internet 

Data de Validade: 	01/ 

DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - D/  
FRifELIURA MUNICIPAL 
DE BELO HQRiZ0NTE 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

O local é residência de um  ciós da empre 

COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBE!RP.LTEA 

SITUAÇÃO: Aguardando pagamento 	Responsável Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas 

Ateste a validade deste documenta no endereço eletrônico: alf.siatu.pbh.govbr 

 

N 

  

CNPJ: 03638.381/0001-27 	 Inscr. Municipal: 0.156.284/001-8 Data de Registro: 30/09/2019 

Área utilizada(mi: 	127.00 

Endereço 

Logradouro: RUA POUSO ALEGR 

2585 

Bairro: 	HORTO 

Município: 	Belo Horizonte 

índice Cadastral do IPTU: 	130108 021 005X 

   

CorípTernerit6: LÕJA:; 

CÇ: 31015-025 

Tipo de imóvel constante no IPTU LOJA 

Permissividae da Via: 	Vias de Caráter Misto 	 Regional: LESTE - L2 
Zoneamento; ZAP -ZONA DE AÓENSAMENTO PREFERENCIAL 	 Clàss.Via: COLETORA 
ADE: não inserido 	 1Dm a LARGURA DA VIA < 15m 

........... . .........- 
Codugo !Descnção 	

Svbcategona Tipologia 
464510100 COMERCIO ATAÇAOITA DE: INSTRUMENTOS E 	COMÉRCIO 	Qoqierci atacadista de artigos de uso técnico MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO 	 2 	prossioJ1aI máquinas equipamentos e HOSPITALAR E LA?ORATORIOS (Grupo II) 	 ferramentas 464270200 COMERCIO ATACADISTA bE ROUPAS É ACESSORIOS 	COMÉRCIO 	Comercio atacadista de art gos de uso pessoal e PARA USO PROFlSSÓ$4ALE DE  SEGURANÕ&DO : '9omqStipo, 

11 	 doméstica: 

	

COMERCIO 	Comercio atacadista de artigos de uso pessoal e 

	

COMÉRCIO 	Comercio atacadista de artgos de uso técnico 
- 	 profissional maquinas equioamentos e 

ferràentas 

	

5KIERCIO 	Comercio atacadista de artigos de uso técnico 
profissional máquinas, equipamentos e 
Terramentas 

	

COMERCIO 	Comércio atacadista de artigos de uso técnico 
Profissional, máquinas, equipamentos e 
ferramentas 
Comércio atacadista de artigos de uso técnico 
profissional, máquinas, equipamentos e 
ferramentas 

	

COMÉRCIO 
	

Comércio atacadista de artigos de uso pessoal e 
doméstico 

- Para o funcionamento, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança e de acessibilidade. 

- Havendo alteração de atividades, área utilizada ou endereço do estabelecimento, deverá ser providenciado novo 
Alvará de Localização e Funcionamento. 

- Em Caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na Convenção de condomínio e no Código civil é de 
total responsabilidade do licenciado. 

Em imóveis do patrimônio público, é necessária a apresentação de Termo de Permissão de uso emitido pelo órgão 
proprietário do imóvel. 

N° do Alvará: 2019033337 	 Página 1 de 2 

TRABALHO (Grupo 1) 
m4940400 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE 

COLCHOARIA (Grupo lII. 
466480000 COMERCIO ATACADISTA DE MAitJlNA APARELHOS E 

EQUIPAMENTOS PARA USÓ Oc&ONTQMEDICO 
HOSPITALAR PARTES E PEcW,S (Grup Ii 

464510300 COMERCIO ATACADISTA DE PPODUTOS 
ODONTOLOGICOS (Grupo II) 

455160200 COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTO b'> 
INFORMATICA (Grupo II) 

464780100 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRrr0RIO E COMÉRCIO 
DE PAPELARIA (Grupo II) 

464600200 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE 
PESSOAL (Grupo II) 



re (IMO HÔRRONTE  
forpUMUNCIPk DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - D 

- Caso sejam utilizados lotes lindeiros a outro(s) logradouro(s), deverá ser verificada a possibilidade de ap 	do 
Art. 7I-B da Lei 7.166/96, alterado pelo Ari. 64 da lei 9.959/2010. 
- A emissão de ruídos, sons e vibrações deverão obedecer às determinações da Lei 9.50512008. 

- A área utilizada deve ser compatível com o exercício da atividade, não sendo admitida a utilização de espaço público 
para o exercício da mesma. 
- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte estão sendo consolidados desde janeiro/2012. Caso seja necessário, o 
endereço constante nesse documento poderá ser alterado, conforme Art. 41 da Lei Municipal n.° 9.691 de 19/01/2009. 

- 'Este empreendimento poderá participar do Programa de Certificação em Sustenta bilidade Ambiental de Belo 
Horizonte. Maiores informações no sítio do Programa de Certificação (cesa.pbh.gov.br), no Portal de Serviços 
(http://portaideservicos.pbh.gov.br) no Sistema de Atendimento ao Cidadão - SACWeb e/ou através do telefone 156? 

- Proibida a utilização e/ou comercialização de qualquer produto em vias e logradouros públicos. 

- A instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) em estabelecimentos não residenciais depende de 
licenciamento prévio junto a PrefMtura confSme Art 281 do Codigúde Posturas, ei 8616/03 

A instalação de toldos nó afastamento frontal 6u no passeio ttepenoe 
conforme Art 84 do CodigoJa Posturas La' í:6161-03_  

nto prévio junto à Prefeitura, 

ESTE DOCUMENTO SOMENTE-,,SERÁ CONSIDERADO VALI)O MEDIANTE APRESENAÇÂO DO 
COMPROVANTE DE PAGAM ENtQ DA GUIA DE ARRECADAÇÃO N° 0&1 9005480638 ATE 
A COMPENSAÇÃO ELETRÔNlADÁk ESMK\ 

N° do Alvarã:2019033337 	 Página 2 de 2 



3010612020 Pesquisa de ALF 

P R E 
BELO 

E TUBA 
ORIZONTE 

PesqWscr 	Limpar 

N° do Requerimento ou 
Alvará 

Tipo de Documento 

OCPFSCNPJ 

Pesquisa de Alvará de Localização e Funcionamento (ALF) 

N° da Consulta Prévia ou 	N° do Processo de 
Viabilidade 	 Concessão 

-' 

N° do Documento 	 Inscrição Municipal 	Índice Cadastral de IPTU 

N° do Protocolo SZASP 

Endereço 

Código Logradouro 

rTNodo 
" Documento 

2029033337 

Nome / Razão Endereço 
Social 

Data de 
SubcategoriasituaçãoTjpo 	Visualizar Validade 

CPF / CNPJ 

03 / 3SXXX/XXXX-COMERCIAl, 	RUA POUSO 01/10/2024 C0Mf.Rc:JO 	Ativo 	AIV3rLS 
& 	 ALEc3R6, 
SUPRIMENTOS 2585 - 
RIBEIRO LTDA LOJA:; 

HORTO 
31015-025 
- BELO 
HORIZONTE 
- Mci 

11] [Ât)  [ii) IEI) Uiti  Exibidos de 1 até 1 de 1 

Registros 

Bolo Horizonte, 3010612020 siatuurhano-consulte-previ-a-publiro v2o29 
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DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA -D 

 

i 
NO  o 

 

CNPJ: 03.638.381/0001-27 
	

lnscr. Municipal: 0156284/001-8 
	

Data de Registro: 30/09/2019 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

O local é residência de umdpí.S 

COMERCIAL & SUPRIMENTOS RlaIRQMp 

Área utilizada(m9: 

4ndereço 

Logradouro: RUA POUSO ALEGR 

2585 

Bairro: 	HORTO 

Município: 	Belo Horizonte 

Índice Cadastral do IPTU: 	1301d$ 021 OOSX 

1C6nnpipWiiiít6r 

CE: 31015-025 

Tipo de imovel constante no lPTU LOJA 

PREFEITUk MUNIOPAL 
DE SELO HORIZONTE 

N° do Alvará: 	2019033337 

N° do Processo de Concessão: 

SITUAÇÃO: Ativo 

Data Concessão: 	01/10/2019 
	

Data de Validade: 01/10/2024 

Emitido pela internet 

Responsável Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas 

Ateste a validade deste documento no endereço eletrônico: alfsiatu.pbftgov.br  

Permissividade da Via: 	Vias de daráter Misto 

Zoneamento: ZAP - ZONA DE ADENSAMENTO PREFERENCIAL 

ADE: não inserido 

Regional: LESTE - L2 

Clâss$Iia: COLETORA 

1 O <= LARGURA DA VIA < ibm 

Código Descrição 

464510100 COMERCIO ATACDISTA DE INSTRUf4ETOS E 
MATERIAIS PARA USO4LDICO, O1RURGICO, 
HOSPITALAR E LA$ORAItRIÓS (Gcqpp II) 

464270200 COMERCIO ATACADISTA tiE ROUPAS E ACESSORIOS 

f- 	PARA USO PROFISSIÔWALË DE SEGURANC4 DO 
TRABALHO (Grupo II) 

-464940400 COMERCIO ATACADISTA ÚÉ IvioVÉIS E ARTIGOS DE 
COLCHOARIA (Grupo II) 

466480000 COMERCIO ATACADISTK9EíG1AdtJÂNAS APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS PARA usb 000kI"O-MEDICO- 
HOSPITALAR, PARTES E PEGAS (aripg Ii) 

464510300 COMERCIO ATACADISTA DE PÍk9ÕUTÕS 
ODONTOLOGICOS (Grupo II) 

465160200 COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE 
INFORMATICA (Grupo II) 

464780100 

464600200 

. .1 

tÉRCIO 

Ô1P 'RCIO 

cøüôIO 

COM ÉRGJcY 

Sjbëàtegoria Tipélogla 

COMERCIa 	« Comercioatacadrsta de artigos de uso técnico 
pitssíopal, máquinas, equipamentos e 
f erram çntas,, j 
ComértiQecádista cia artigos de uso pessoal e 

f 	Cqriiérãio, cadista de artigos de uso pessoal e 
dbpiesticg 
'C4ti1ércIo atacadista de artigos de uso técnico 
1irpfisionaI maquinas equipamentos e 

;fe&émentas 
,dmércio atacadista de artigos de uso técnico 
profissional, máquinas, equipamentos e 
ferramentas 
Comércio atacadista de artigos de uso técnico 
profissional, máquinas, equipamentos e 
ferramentas 
Comércio atacadista de artigos de uso técnico 
profissional, máquinas, equipamentos e 
ferramentas 
Comércio atacadista de artigos de uso pessoal e 
doméstico 

COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E COMÉRCIO 
DE PAPELARIA (Grupo II) 

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE 	COMÉRCIO 
PESSOAL (Grupo II) 

- Para o funcionamento, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança e de acessibilidade. 

- Havendo alteração de atividades, área utilizada ou endereço do estabelecimento, deverá ser providenciado novo 
Alvará de Localização e Funcionamento. 

- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de 
total responsabilidade do licenciado. 

Em imóveis do patrimônio público, é necessária a apresentação de Termo de Permissão de uso emitido pelo órgão 
proprietário do imóvel. 

N° do Alvará:2019033337 
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PREEErYUL& MUNiOWL 
DE BELO HORiZONTr DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DM 

- Caso sejam utilizados lotes lindeiros a outro(s) logradouro(s), deverá ser verificada a possibilidade de 
Art. 71-B da Lei 7166/96, alterado pelo Art. 84 da lei 9.959/2010. 
- A emissão de ruídos, sons e vibrações deverão obedecer às determinações da Lei 9.505/2008. 

Sicaçãoa _-Ç7jv 	/ o• 

- A área utilizada deve ser compatível com o exercício da atividade, não sendo admitida a utilização de espaço público 
para o exercício da mesma. 
- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte estão sendo consolidados desde janeiro/2012. Caso seja necessário, o 
endereço constante nesse documento poderá ser alterado, conforme Art. 41 da Lei Municipal n.° 9.891 de 19/01/2009. 

- "Este empreendimento poderá participar do Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental de Belo 
Horizonte. Maiores informações no sítio do Programa de Certificação (cesapbh.gov.br), no Portal de Serviços 
(http://portaldeservicos.pbh.gov.br), no Sistema de Atendimento ao Cidadão - SACWeb e/ou através do telefone 156." 

- Proibida a utilização e/ou comercialização de qualquer produto em vias e logradouros públicos. 

- A instalação de engenho de publicidade flcas ou sirndares) enf estabjecimentos não residenciais depende de 
licenciamento prévio junto a Prefëitura»confotme Art 281 do-Codigo de Eostüras, Lei 8616/03 

- A instalação de toldos ndafaêtpmentofrontaVou no passeio tiepende de'íicnciamento previo junto a Prefeitura 
conforme Art 84 do Codiga 	ostuS lei8 Sit6/03 

N° do Alvará:2019033337 	 Página 2 de 2 



Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	03.638381/0001-27 

Razão SOciaI:COMERcIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 
Endereço: 	R POUSO ALEGRE 2585 LOJA / HORTO / BELO HORIZONTE / MG /31015- 

025 

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:04/03/2020 a 01/07/2020 

Certificação Número: 2020030402024140548238 

Informação obtida em 27/05/2020 16:49:23 

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



Dúvidas mais Frequentes 1 ln'bk 

Situação de Regularidade do 
Empregador 

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS: 

Inscrição: 03.638.381/0001-27 

Rp—o social: COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 

Resultado da consulta em 29/06/2020 19:31:37 

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: www.caixa.gov.br  



Dúvidas mais Frequentes 

Histórico do Empregador 

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos ORE concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de 

Orientações Regularidade do Empregador. 

Inscrição: 03.635.381/0001-27 
Razão social: COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 

Data de 
Emissão/Leitura 

21/06/2020 

2fl 512020 

22/04/2020 

23/03/2020 

04/03/2020 

14102/2020 

26/01/2020 

b?o1/o2o 

1911212019 

30/11/2019 

11/11/2019 

23/10/2019 

04/10/2019 

912019 

27/08/2019 

08/08/2019 

20/07/2019 

01/0712019 

12/06/2019 

24/05/2019 

05/05/2019 

16/04/2019 

28/03/2019 

09/03/2019 

18/02/2019 

30/01/2019 

Data de Validade 

21/06/2020 a 20/07/2020 

22/05/2020 a 20/06/2020 

22/04/2020 a 2110512020 

23/03/2020 a 2110412020 

4/03/2020 a 01/07/2020 

14/02/2020 a 14/03/2020 

26/01/2020 a 24/02/2020 

07/01/2020 a 05/02/2020 

19/12/2019 a 17/01/2020 

30/11/2019 a 29/12/2019 

11/11/2019 a 1011212019 

23/10/2019 a 21/11/2019 

04/10/2019 a 02/11/2019 

15/09/2019 a 14/10/2019 

27/08/2019 a 25109/2019 

08/08/2019 a 06/09/2019 

20/07/2019 a 18/08/2019 

01/07/2019 a 30/07/2019 

12/06/2019 a 1110712019 

24/05/2019 a 2210612019 

05/05/2019 a 03/06/2019 

16/04/2019 a 15/05/2019 

23/03/2019 a 26/04/2019 

69/03/2019 a 07/04/2019 

18/02/2019 a 19/03/2019 

30/01/2019 a 28/02/2019 

Número do CRF 

2020062101315356584865 

2020052213354729984829 

2020042201433120889250 

2020032301512043367466 

2020030402024140548238 

2020021401481209859890 

202001 2601245366037543 

2020010702202072034636 

2019121903080037961902 

2019113002213954247587 

2019111101092388684432 

2019102301 520100317607 

201910040145062384-0684 

2019091501253237365429 

201 9082702222720782865 

2019080602001623953807 

2019072002071279864204 

2019070101071301171876 

2019061201445436666530 

2019052401434071590620 

2019050500531395001617 

2019041601441178604861 

2019032802145033392844 

2019030901 501143470110 

2019021800482003166585 

201 9013002002924073762 



uata ae varruaue nuuru tiu klwxr 
Emissão/Leitura 

11/01/2019 

23/12/2018 

0411212018 

1511112018 

27/10/2018 

0711012018 

18/09/2018 

30/08/2018 

11/08/2018 

23/07/2018 

04/07/2018 

3110312001 

28/02/2001 

31/01/2001  

11/01/2019 a 

23/12/2018 a 

04/12/2018 a 

15/11/2018 a 

27/10/2018 a 

0711012018 a 

18/09/2018 a 

30/08/2018 a 

11/08/2018 a 

23/07/2018 a 

04/07/2018 a 

31/03/2001 a 

28/02/2001 a 

31/01/2001 a 

09/02/2019 

21/01/2019 

02/01/2019 

14/12/2018 

25/11/2018 

05/11/2018 

17/10/2018 

28/09/2018 

09/09/2018 

2110812018 

02/08/2018 

30/04/2001 

3110312001 

28/02/2001 

2019011101552433230737 

2018122301071141083707 

2018120401573127359004 

2018111503481288408287 

201 8102702034575728009 

2018100700434227917003 

2018091801274444852917 

2018083001444131656928 

2018081107554150418195 

2018072301174821 768350 

2018070401411972494399 

Resultado da consulta em 29/06/2020 19:31:37 



2710512020 

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

 

L 

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

Nome: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 
CNPJ: 03.638.381/0001-27 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados peia Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DALI) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas a a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 16:24:38 do dia 27/05/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 23/11/202 
Código d con role da certidão: 523EA5FB,10D3.80C0 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

111 



f1nnaçao de Autenticidade da Certidão 
	 http://servicos.receita.taze11da.gov.br/Serv1COS!Cert1c1aO/CertaUt/t.fl...  

BRASIL 	Acesso à informação 
	 Participe 	Serviços 	Legislação 	Canais 

Confirmação de Autenticidade das Certidões 
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNPJ : 03.638.381/0001-27 

Data da Emissão : 27/05/2020 

Hora da Emissão : 16:24:38 

Código de Controle da Certidão : 523F.A5FB.10D3.80C0 

Tipo da Certidão : Negativa 

Certidão Negativa emitida em 27/05/2020, com validade até 23/11/2020. 

of 1 
	 29/06/2020 19:36 



Página 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LIDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 03.638.381/0001-27 
Certidão n°: 12154068/2020 
Expedição: 27/05/2020, às 16:59:41 
Validade:  22/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
inscrito (a) no CNPJ sob o n°  03.638.381/0001-27, 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 á data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

custas, a 
decorrentes 
Público do 

Duvidas e. sugestões cndt@tst.jus.br  



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TEABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LIDA (MATRIZ E FILIAIS) 

CNPJ: 03.638.381/0001-27 
Certidão n°: 12154068/2020 
Expedição: 27/05/2020, às 16:59:41 
Validade: 22/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certi. fica-se que COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
A 	no CNPJ sob o n°  O3.638.301/0001-27, 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 emítida gratuitamente. 

INFOR}aÇÀO 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 suoeatõee; cndt@tst.jue.br  



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 
c 

CERTIDÃO EMITIDA EM: 	- 
27/05/2020 

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 

NOME/NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 	7 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062066651.00- 
66 CNPJ/CPF: 33.638.381/0001-27 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA POUSO ALEGRE NÚMERO: 2585 

COMPLEMENTO: LOJA, BAIRRO: HORTO CEP: 31015025 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG 

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

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

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou reqistro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de_arrolamento, de sentença em ação 
de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura publica de 
doação de bens imoveist  esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 

Negativa 

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

certificar documentos 

27/05/2020 	 SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MC 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2020000400710431 

1/1 



https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrl/SUL/R±ÏIAUUAIQUEK L.. F/MG - SIARE 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA EM: 

2710512020 

Negativa 
CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 

25/08/2020 

NOME/NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062066651.00-66 CNPJ/CPF: 03638.361/0001-27 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA POUSO ALEGRE NÚMERO: 2565 

COMPLEMENTO: LOJA, BAIRRO: HORTO CEP: 31015025 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG 

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

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

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, do carta de adjudicação 
expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha 
de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se 
acompanhada da Certidão de Pagamento 1 Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 4398112005. 

Certidão válida para todos es estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase 
Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

  

Aautenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sitio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em ~faze nda.mg.gov.br  => certidão de débitos tributários => certificar documentos 

  

       

       

      

   

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2020000400710431 

      

      

a 

c7\ 

of 1 	 30/06/2020 09:58 



Prefeitura de Belo Horizonte 
Secretaria Municipal de Fazenda 

Subsecretaria da Receita Municipal 

DOCUMENTO AUXILIAR IA 
CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA 

REGISTROS DE ACESSO 	
ei 

codigo de Controle: AECOKILMQJ 

54  Documento/Certidão no 13.471.059 Exercício: 2020 	
1j 

Emissão em: 30/06/2020 	 Requerimento em: 16:1634 	Validade: 30/07/2020 

Ti 	
'a 

Nome: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 

6 CNP3: 03.638.381.0001.27 

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de F 
Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuiç6es legais, certifica que 
o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos 

- inscritos ou não em divida ativa. 
ZÉ 

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e 
situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PEIH, por meio da autenticação dos registros 

de acesso deste documento.  

fox 

30/06/2020 16:1 
1 ol' 1 



Vbx 	 http://cndonline.siatu.pbh.gov.br/CNDOnline/guiaCND2.xhtm1  

Prefeitura de Beto Horizonte 
Secretaria Municipal de Fazenda 

Subsecretaria da Receita Municipal 

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA 

REGISTROS DE ACESSO 	 2 
11 

Codigo de Controle: ABCDKILMQ] 	 1 
Certidão no 13.471.059 Exercicio: 2020 
Emissão em: 30/06/2020 	 Requerimento em: 16:16:34 	Validade: 30/07/2020 

1 	 1 
'4 Nome: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 

9 CNPJ: 03.638.3810001.27 	 o 
5 
t 	Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de t 
çq  Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que 
o o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos 

inscritos ou não em divida ativa. 
LU 

a 

El 	 30/06/2020 16:19 

mj 



(í 
EITURA MUNICIPAL DE EsHNOç 

ESTADO DE MNA.;GEPAS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atesto para os devidos fins, que a Empresa COMERCIAL & 

SUPRIMENTOS RIBEIRO LIDA, inscrita no CNPJ sob o n 

03.638381/0001-27, com sede a Rua Pouso Alegre, 2585, Bairro Horto, 

na cidade de Belo Horizonte-MO, fornece para Prefeituras instrumentos de 

matcrias para uso mécico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. 

Informo que a mesma assume que cumprirá rigorosamente os 

cornorornissos assumidos com o órgão municipal, com a qualidade e 

quantidade na entrega dos materiais, bem corno obedecerá aos prazos e 

ccnciçnes exigidas nos processos licitatários. 

Espinosa, 02 de marco de 2020. 

CO. 4E00R ANTUNflE 1 	CCC :39.510.500 LES . .JOSí MN,AS CERAIS 



ATESTADO DE APTIDÃO E CAPACITACÃO 

A Prefeitura Municipal de Frutal, com sede a Praça Dr. França, no ioo, centro, 

inscrita no CNPJ de n° 18.449.132/0001-60, neste ato representada pelo 

funcionário público Márcio José Lúcio de Oliveira. 

Atesta, para devidos fins, que a empresa COMERCIAL E SUPRIMENTOS 

RIBEIRO LTDA, CNPJ N° 03.638.38110001-27, com sede à Rua Pouso Alegre, 

n° 2.585 / Horto / Belo Horizonte / MG / 31.015-025, forneceu à Prefeitura 

Municipal de Fruta[-MG, materiais e equipamentos de laboratoriais e 

hospitalares. 

Informo a quem possa interessar que a mesma cumpre rigorosamente os 

compromissos assumidos com este órgão, com a qualidade e quantidade na 

entrega dos materiais, bem como obedecendo aos prazos e condições exigidas 

nos processos licitatórios, sendo considerada idônea nas suas obrigações de 

conduta e capacidade técnica de seus profissionais, não constando até a 

presente data anotações de atos que a desabone. 

Fruta[-MG, 11 de março de 2020. 

f2 

Márcio José Lúcio de Oliveira 
CPF 005.554.756-70 

Laboratório Municipal de Patologia Clínica 
Contato: 34 3421-2628 134 9 9995-5536 



4649404- COMERCIO ATACADISTA DE1SAOVEJS E ARTIGOS DE dbt$1OARIA 

se compromete a 

  

4tàNCiPa 
ORIZQt'1TE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA 

  

N° 2019096246 - PROCESSO: 120579 - VALIDADE: 0411112020..' 

A Gerência de Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, nos termos da Lei Municipal n° 7031, de 12 de janeiro 

de 1996, concede o Alvará Sanitário para o estabelecimento: 

COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 

CNPJ/CPF: 03638381000127 

Estabelecido: RUA POUSO ALEGRE OWl'G CEP: 31015025 '2585 Complemento LOJA Bairro 

que exerce a(s) atividade(s) de 

- COMERCIO ATACADISTA DE PRciittTOS DE HIGIEN ISÉSSÕAL. CNAE/CBO 464ï00z 

- COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CNA/CØ0 4645403 

- COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO 000NTO-MEDICO HOSPITALAR 

PARTES E PEÇAS CNAE/CBO 4664800 

- COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE 

7 com a(s) seguinte(s) especialidades): 

- DISTRIBUIDOR DE PRODUTOSODONTOLÓGICOS 

- DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 

- DISTRIBUIDOR DE MáQUINASj APARELHÕS 	 USO ODÕNtC -MéDICO-HOSPITALAR; PARTES E 
PEçAS 

- DISTRIBUIDOR DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO 

Atividade(s) dispensada(s) de licenciamento sanitarrernunicipaI 

4647801 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCFITÔRIO DE PAPELARIA 

4651602 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMeRtóS, DE INFORMÁTICA 

4642702 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIO PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO 
TRABALHO 

Observar as boas práticas de fabricaãbe/ciívserviço e a não transgredir as normas iSgais é regulamentares destinadas à promoção, 

recuperação e defesa da saúde, referentes as atividades exercidas O npcumprimento das mesmas implicara na imposição de 

penalidades da legislação sanitária municipal podendo reslifrar 	 ce inclusive no can'amento  deste alvara e/ou interdição do 
stabelecimento 

Belo Horizonte 04/11/2019 

Alvará de Autorização Sanitária emitido por meio eletrônico conforme previsto no Artigo 19 da Lei Municipal 7031 de 1996 e 

regulamentado pelo Decreto Municipal n0  17012 de 08 de novembro de 2018 apela Portaria SMSA/SUS-BH n0 0423/2018 

1) Este Alvará deverá ser renovado anualmente; 

2) Sempre que houver alteração das informações contidas neste Alvará, essa deverá ser comunicada à Vigilância Sanitária; 
3) Este Alvará deverá ser afixado em local visível ao público, sob pena de multa. 

SISVISA - Sistema de Vigilância Sanitária 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 19/06/2020 15:06:11 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 
CNPJ: 03.638.381/0001-27 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Erro 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n°8.638 de 15, de janeiro de 2016. 



Sistema Nadonal de Registro de Enprnsss Mercantil SINREM 

Governo do Estado de Minas Gerais 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
junta Comerçial do Estado de Minas Gerais 

Rá 

20/290428-8 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL 

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracteristicas 

iPi abaixo por rrnm conferido e autenticado sob o n° 997)0887 em 20/0512020 Assinado 
digitairnente por Rogédo CecIlia Ramos Para validação da Autenticação dos Termos, deverá $er 
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservcOS  

ucemg mg gov br/Portatípa9es/inlagemPrcCeSSOFviUnica jsf) e informar o numero de protocolo 
a chave de segurança abaixo: 

Numero de Protocolo 	 Chave da Segurança 

Identificação da Empresa 

COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP 

31205868547 

03S38,381/000127 

Nome Empreea;aI: 

Identificação do Livro Digital 

iNúmero de Ordem: 

1 dode 02/01/2019 31/12/2019 

45&3536&-00 rABiO MAiA FRANCO 

Documento assinado eletrôrjicamente por Rogeno Cecilia Ramos Servidor(a) 
t%fià Públioo(a) em 20105/2020, às 16:53 oot5omle horárh oficial de BrSilia. 

ttratr 

a 

Belo Horizonte. quarta-feira, 20 de medo de 2020 

A autencidde desse documento pode ser conferida no gQfl de serviços dauc.cng 
Informando o número do protocolo 2029042E-8 

 



do ato constitutivo co 02/02/2 

Termo de Abertura 

Empresarial: 

WIAL & SUPRIMENTOS RR3E1RQ LTDA E 

10 R3ZONTE 

45&353.€65-0C FALI0 MAIA FRANCO 	1 	 ProouredcrVontado 

JULIANA RISEIR A Í'ARANHOS 

e 

NtRE An-rio 

Termo de 	 que deverá 



DISTRIBUIDORA PARANI-4OS ARTIGOS PARA LABORAT 
cc c 	,4 '0140 

TO,A\2jEP° .'d0' 
O 

CNPJ 015.56735710001.58 
B9LAP*Ç3 PATRIMONIAL ENCJ4R.AOO EM 3V12/2019 

ATIVO PASSIVO 

ATIVO CIRCULANTE 1 .853,444;04 PASIDIVO'CIRCULANTE 356,047.22 

CAIXA GERAL .FORNECE04R'ES EM mE 

08543 SLISOJW Fornecedores e paga 249.948,34 

EAN6OS•CONTA MOVIMENTO OSRlGAÇÕE3 TRI.&UTÁRIAS A 
RECOLHER 

Banco dcc lOrcaS TIA 	16yP040 15 £431 49 
tm1510 Simples a Recolhar 48.729.1110 

toanco tLau Unibarcco SjA 	59557,3 2. 324 
LC,M.S,.a Recolher 45.259,04 

APE ICAÇCIES RENDA VARIAVEL 
FIFITENÇÕESA RECOLHER 

Apllcaç6ec,r Pinancairaa 	E2anoo dl) 254.856,40 
BrocO Pcoaão AliieenUcia a Poçier 414,00 
AplIcações Pasna 	Banco (IaS 03,000,00 TIRE Sobre Sel80es 1,805,31 

CREDITOS P6115 VENDAS A PRAZO 153SF Sbh.ne Servlçoe 1.4,59 
COe fios a Recrter i 4 .J .292.00 IRFIP 3544) F554s Batom 

ESTOQUES IDE MEI1CAOORIA8. bnposres FederaIs 41,85 
Mar 	dSrIas Ore ISeleguo t304.6TØMO 02R1CAÇÕES.TRABALHISTAH A PAGAR 

NÃO CIRCUL6NI'E 4166,61 Salários a Pagar 5,2*10,00 
ROISILIZADO Conlriburçao Sindicel e Peger 424.00 

Egcparnenios de lníorcn*tloa .3092037 OER1GAÇÕES PREVIOENCIARIASA 
PAGAR 

M0qunca e Equ(panentos 428100 
1354,5,3. a Pegar 807,47 

I518143ç00 5255Q .36 
0.6.7,5, aPegar 99 5 07 

Movr,cs e 2,626,00 
OUTRAS CONTATA PAGAR 

Veicules 2220,50 
telelone 1.111.41 

lmbv eiS 7$0 t101M10 
lrtnergia Elelrice a Pagar 37,85 

.:S'I.sterna de Co.ncuniçaçllc, 23.3192 43 
Conaunin de Adira o Pagar 335,56 

DEERE...JAÇÓESACUMULAO.AS  
Honorádos ClorShaicc 'g Pagar 1.40925 

DeprcccJacôea Acumuladas de (.3ÇL020,07) 
Equiparaealgsoe inogoibuca  Aluguel e Pagar 200,00 
Depreciações Acumuladas de Mciquines 52c251 350) PATPS100NJIO 2.017,164,:55 
9 

CAPITAL SOCIAl. 
Deprecieçdsocs Acumuladas do 31.00429) 
leetalações CapItal Subsodto 35.000,00 
OGreciações Acumuladas da MóveIs $ 
liteOcol 

RESERVAS 

Deprarrin;ars Arei nu 	dao de ValculOs (26236.66; Reservas de Eu-croa 1.982.364.35 
IDepre'oaçõesAcue,diodaeCIO Im000Is (262,6.00310) TOTAL IDO PASSIVO 2,374.111,57 
Imapreulacões Acumuladas de Sistema 
de — 0mur,mação 

(73..s92,42) 

TOTAL •OO ATIVO 2374.11127 

Sala LICaízoale, 20 de Maio dê 2020 

CCISIL33CtAc..supaccoso, .5 ISrSIll3SO croa. 6rpp 

R46113 WA I'RAIICCr 
PROCURAOUR 

01°F: 466,36a.606.00 
.IuLIANA •3fl92043 FONSECA PARAPJtIQS 

CONIFE QNt3AN)7ACOES cow'rAuEms LADA 

CONTAEICR: caC:609230M9 

63PP;aO6535$5Qg 

sr;JocsL3C44)e,roiaFdo Estado da Minas CornIja 
Esie iJaro lei protocolado sob o mó' .20(291142P.6 no dia 2010512020, 0° dados de .aulenlioaçõo estOo cordidos 19 taslco de Atslenticeçãe qIIg'deverá 
•ser Oefido,icconlrrmo informações corcstancas do mneanio, 

pço Junta ComeRcieI 1403152 



2Q2020 	 OfliOSStPAWiO l05, (2 	DO 5XEICíD(O tsi 
OOEmCÀL 5 

 

sulIRMENTes RI0ERO LTOA 

1 	 DNPJ O 	110001V 

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL DE VENDAS 
Vendas de Mercadorias a Prazo 	 53443750 

DEDUÇÕES DE VENDAS 
Vendas Cenceladas 	 (7685Ü) 

IMPOSTOS SOBRE VENDAS 
Imposto Simples 	 (48,85675) 

CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS 
Compras de M,rcSdoiias a Vista 	 (43368000) 
Compras de Mercadorias a Prazo 	 (124095a) 
Mercadorias Conta Estoque Inicial 	 (6940164) 
Mercadorias Conta Estoque Final 	 7257172 

SALÁRIOS E ADICIONAIS DE PESSOAL 
Salórios 	 (60640) 
139  Saláros 	 (7.07,00) 
FÊrias 	 (6.620,00) 

ENCARGOS SOC1AIS 
F0T.S. 	 (1.28e92) 

BENEFÍCIOS 
Assisb%ncim Módica - Plano de 5a0de 	 (346954) 

MATERIAIS E SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO 
Despesas com Telefone 	 (&L59) 

DESPESAS DE OCUPAÇÃO 
Despesas com Aluguel 	 (SOQOØ) 

DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS 
Despesas com Fretes e Carretas 	 (16968j3 

SERVIÇOS: EM GERAL 
Desposas com Honorários Contábeis 	 (152t62 
Despesas coni Entidades de Classe 	 (50000) 

DESPESAS FINANCEIRAS 
Despesos Bancarias 	 (548434) 
Juros e Multas 	 (4902) 

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 
Despesas corri Depreciaçôes de Máquinas e Equipamentos 	 (39016) 
Despesas cem Depreciações de Equipamentos de Informática 	 (5265) 

RESULTADO CO EXERCIdO 
	

($401 42) 

Ogm000e a oxoiidüõ do preneta )er000slre050, raatn&. are ti cm cemtvo da 2010. 

13010 rrorrzonte, 20 dando da 2020 

COMCS3CIA1, & 5t)PRDsleprrQs 13lt35iRC) LItA 10013 	 crJroTcr dRonwcoEs d013E&3E1S L.TOA 

fl&3rO SOAIS SASeCO 	 (otaAoR: 0130150221013G 
131300URA0032 	 CPF 

cor,  431035550-00 

JULIA*4A .OIOEIRO sc.13SEC.A 1ARAW1-Ios 

y 
Junta tDamerc!& da Estado da Minas Gerais 
Es,e Lauta lo! pmtocolado sob o r 201290 428 E ro dIa 2d/0bQ10 Os usdos da outentio*çáo esao contotos no Te t10 dsAatenticaçáo que daro a 
ser vaidade conforme intarnaçEes constantes do flasrng, 

páç, Junta Comercial 1501152 



•rIEMQNSTPAÇAO DAS UTAÇ42ES DO V8TRINÔNI0 L±QUXDO 
capina! 	Reserva. 	Lu.cros!Frejui0S 

social de tu C 	 %curaul actos 

Saldo em 
31/1272016 	 000,00 	 0,00 

•.Lucro  141ç1!.do 
de axero CIO 	 644.5759574 

Reserva de 
Lucros 	 644.859,74 	(644.859,4) 

Reduçta de 
Ca.pl:ttal Social 125,000 1 0U1 	25,000,00 

SaJçS.c CCC 

4 	 35.000,0e; 	 O 7 44 

77.244,53 

Total. 

72. 352., 79 

44 .859,74 

Q, íjQ. 

COMERCIAL 6 SUPRIMENTOS RIaEIRO 1TD2, - SF7 
cNtJ 03.638.3B1/000127 

DEMONSTSÇAO DO FLUXO DE CAIXA EM 31.112/2019 

ATnaDADES OCESUtCXONAIS 

R.ecahime a 0:> de 015, entes.. 	....... 	 8$ 

(44 Paqamente de Fornecedores , •. 	.... 8$ 

•N5 Fac me.nt.:c> de :505.5041 	 8$ 

Faqaaent.o cio FrórLabo.re  .... 	 .8.8 

3:qsmer>tos.de  Serviços de Te:rCe.í,4T05 	...,.... 88 

Pagamento cia S7isujes . 	 8$ 

() 	clutace Sagamentc>s Operc>c icn..a1. a ........ 

Eluno cio COM das 210 i..v i.dec(es 	 .- -  

2019 
1,210.767,81 
894,617,90 
110 * 151,77 

6 	98.2, •0•fl 
20.61d3,19 

l52. 3023,34 
15 - 458, 47 

8,,555,14 

ATIVIDADES DE tifO ESTIMENTOZS 
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Período de escrituraçon 

Nome EmpresriI: 

CNPJ: 	j 0363FL31f0 NIRE Anterof: 

Nome Anterior 

MunioiØio: SELO HORIZONTE 

520666510066 8o Municipa 

ata assinatura: 	2010 

Quantidade de paginas: 

Fim: 	 31112/2 InÇdo 

Inicio: 

assinante acirria está1 
4 

criado de reflhicaçào: 

Procurador/Contador 

RO FONSECA PARANHOS 

Termo de Encerramento 

.:tOtS Comeroka do:Eeoda 40 Minas Gorse 
6so Lium foi pasacaimdu sob o W'.2O/2e042a•a no dia 20/05/2020 Osdados de ou:entioaço estio conStes no Termo do Autenticação que deverá 
ser validado corjomie inferniaçies 000slonbss do mesmo 

pé, Junni Comerobd 152/152 



UNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 29/06/2020 19:19:51 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: COMIERCL&L & SUPRIMENTOS RIBEJRO LTDA 
CN Vi: 03.638.381/0001-27 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AOIJ 1. 

Órgão Gestor: CINJ 
Cadas[ro CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, cliquc AQUI. 

órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidãó original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n°8.638 de 15, de janeiro de 2016. 



Portal de Serviços 
Você está em: Portal de Serviços (/Portal/) / Consulta de Preces... 

N'4círiu '- 

'ortal de Serviços 	 https ://portaiservicos.jucemg.mg.gov.brlPortallpages/consultaProc...  

Consulta de Processos. Livros e Serviços 

Protocolo Redesim: 

194277941 

Q Pesquisar 

Situação do Processo de Registro Mercantil 
Situação: 

APROVADO 
Nome: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA -EPP 

CNPJ: 03.638.381/0001-27 

Nire: 31 2 0586854-7 

Data de Aprovação:30/09/2019 

N° da Aprovação: 7495697 

Data da Entrada: 25/09/2019 08:46:00 

Data Retorno: 27/09/2019 09:56:49 

Via Única: Documento disponível para ser retirado, dique aqui (/PortallpagesfimagemProcesso 

/downloadViaUnicajsf). 

Desenvolvido e mantido pela JUCEMG -Todos os direitos reserjados. Aspectos legais e responsabilidades. 

of 1 	 30/06/2020 09:46 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

BELO HORIZONTE 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

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

Nome: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 
CNPJ: 0&638.381/0001-27 

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 80  da Resolução 121/2010 
do Conselho Nacional de Justiça; 

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

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

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

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

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

Certidão solicitada em 27 de Maio de 2020 às 17;03 

BELO HORIZONTE, 27 de Maio de 2020 às 17:03 

Código de Autenticação: 2005-2717-0309-0583-6956 

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (vv.tjmg.jus.br) em certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO 
/AUTENTICAÇAO 2 informando o código. 

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

1 de 1 



Sistema RUPE - Público http:/Irupe.tjmgjus.brlrupe/pub]ico/paginas/autenticalDocumento.ru[ 

Tribuna de Jus do Estado de Mm 

Sair 

VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS/ CERTIDÕES 

Pesquisa Avançada 

Código de Validação: [200527170309M5836956 

Código verificador: 2005-2717-0309-0583-6956 

Dados do Documento 

Nome: CERTIDA0FALENCIA_CONCORDATA_8871 1 76.pdf 

Situação: Disponível 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA Descrição: NEGATIVA 

Tipo de Documento: Certidão 

Certidão válida para consulta até 25 de Agosto de Observação: 2020 

 

TJMG 2018. Todos os direitos reservados. 
1 	Privacidade - 

v72.3205ãWíé{yó2úr 

1 of 1 30/0612020 10:0 



Portal de Serviços 
Você está em: Portal de Serviços (/Portal/) / Consulta de Proces... 

Portal de Serviços 	 https://portaismicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/consultaProu  

Consulta de Processos. Livros e Serviços 

Protocolo Redesim: 

202904288 

   

   

Q Pesquisar 

  

   

Situação da Solicitação do Livro 
Situação: 

CONCLUÍDA 
Nome: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA -EPP 

CNPJ: 03.638.381/0001-27 

Nire: 31 2 0586854-7 

Data da Entrada: 20/05/2020 16:45:47 

Desenvolvido e mantido peIaJUCEMG - Todos os direitos resenados. Aspectos legais e responsabilidades. 

ol_ 1 30/06/2020 10:1 



DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM ÓRGÃO PÚBLICO 

A COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA, CNPJ N.° 03.638381/0001-27, 

SEDIADA A RUA POUSO ALEGRE. N° 2.585 / HORTO / BELO HORIZONTE-MG 

/ 31.015-025, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE NÃO POSSUI 

VÍNCULO DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM INCISO 

XVI DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

Belo Horizonte/MG, 27 de maio de 2020. 

JULIANA RIBEIRO FONSECA PARANHOS 
Diretora 

D'E 063.057.666-14 - RG 12.291.706- SSP - MG 
COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 

COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 
Rua Pouso Alegre, 2585, Bairro Horto— Belo Horizonte •- Minas Gerais - CEP 31,015-025 

T&etone: (31) 3524-2700 / 2533-5252-- CNPJ: 03.638.381/0001-27 



DECLARACÃO DE NEPOTISMO 

COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA, CNPJ n° 03.638.381/0001-27, 

sediada na Rua Pouso Alegre, 2585, Bairro Horto - Belo Horizonte - Minas Gerais - 

CEP 31.015-025, DECLARO para os devidos fins de direito, que não possuímos sócios 

ou empregados que tenha relação de parentesco, em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau com prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais ou 

agentes políticos, inclusive de autarquias, institutos, agências, empresas públicas, 

sociedades de economia mista e fundações públicas, bem como com todos os demais 

ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento, tanto das administrações 

públicas municipais diretas como das indiretas, que esteja em desacordo com a Súmula 

13 do STF. 

Belo Horizonte/MG, 13 de Março de 2020. 

JULIANA RIBEIRO FONSECA PARANHOS 
Diretora 

CPF 063.057.666-14 - RG 12.291.706-5W - MG 
COMERCIAL& SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 

COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 
Rua Pouso Alegre, 2585, Bairro Horto - Belo Horizonte - Minas Gerais-- CEP 31.015-025 

Telefone: (31) 3524-2700,1 2533-522-52 - CNPJ: 03.638.381/0001-27 



DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO ART. 27, V DA LEI N° 8.666193 E  
ALTERAÇÕES.  

A COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LIDA, CNPJ N.° 03.638.381/0001-27, 

SEDIADA A RUA POUSO AI FGRE, N° 2.585 / HORTO / BELO HORIZONTE-MO 

1 31.015-025, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. 27 DA 

LEI N° 8.666, DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI N° 9.854, DE 27 DE 

OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM 

TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA 

MENOR DE DEZESSEIS ANOS. 

RESSALVA; EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA 

CONDIÇÃO DE APRENDIZ (). 

Belo Horizonte/MG, 27 de maio de 2020. 

JULIANA RIBEIRO FONSECA PARANHOS 
Diretora 

CPF 063.057.666-14 - RG 12.291.706- SSP - MG 

COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 

COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 

	 9 
Rua Pouso Aiegre, 2525, Bairro Horto - Belo Horizonte Minas Gerais - CEP 31.0 5025 

Telefona: (31) 3524-2700/ 2533-5252 CNN: 03.533351/0001-77 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DATA: 	/ 	/ 
EM ATENÇÃO A: 

PARA: 

SETOR REQUISITANTE: 	- CARIMBO C/ RUBRICA OU ASSINATURA: 

DOCUMENTO: 

ASSUNTO: 	 DISPENSA DE LICITAÇÃO 

DATA: SETOR/DESPACHO: RUBRICA 

29/06/2020 ÀCPL 

Solicito encaminhamentos rio tocante à análise e demais tramitações da DL 	çjio GonS da Co t.a 

CODr nos termos da legislação vigente 
e í1p&B Técoicu MufliSt[atIVO 
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DËC RETO dezembro de 2020. 

-DIÁRIO- 
OFICIAL 
v)TÓPJADA CONQUISTA 

Exoneração (Faz). 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, usando 
das atribuições que lhe confere o sri, 75, inciso III e XI, da Lei Orgânica do Município 
e nos termos da Lei Complementar n' 1.786, de 2011, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica exonerado, a pedido, ELENITA ALVES BARBOSA, matrícula 46519 do 
cargo da Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SMED, conforme 
Requerimento de Direitos e Vantagens prolocolizado na Secretaria Municipal de 
Administração. 

Art. 2' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a 
partir de 03 de fdverelro de 2020, revogando todas as disposições em contrário. 

Vitória da Conquista, Bahia, 
16 de janeiro de 2020. 

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

Institui e Comissão Permanente de Licitações, vinculada à Secretarie Municipal de 
Saúde. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, usando 
da-Muições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, no seu artigo 75, incisos 
11k'. nos termos da Lei Federal de ne 8.666, de 1993, 

DEètA: 

Art. 1° Art. 1° Fica instituída a Comissão Permanente de Licitação, vinculada a 
Secretaria Municipal de Saúde, destinada a processar licitações previstas na Lei 
Federal nt 8.666, de 1993, na modalidade pregão, prevista na Lei Federal 10.520, de 
2002, e na Regime Diferenciado de Contratação - RDC, nos termos do catar do ad. 
34 da Lei Federal 12.462. de 2011, pelo período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de 

Art. 20  São designados integrantes da Comissão Permanente de que 
anterior, os servidores públicos abaixo relacionados, entre pertencentes d 
permanente e comissionados: 

- São membros titulares: 
COMISSÃO 

Nome Matricula Secretaria 

Presidente: Zilmàris Pereira 
dos Santos 

07.07164-7 SMS 

1' Relator: Valdirene Alves 
Macedo 

09.11800-4 SMS 

2' Relatam: Dione de 
Jesus Santos 

07.14073-8 SMS 

II - São membros suplentes: 
Suplentes Matricula Secretaria 
Sheila Rosa Sampalo 07.01096-2 SMS 
Jeane Cléia Carvalho do 
Nascimento 

07.19980-5 SMS 

Álvara Prisclia Rodrigues 
Moreira Coqueiro 

07,14145-9 SMS 

Marielson Alvos Silva 07.13943-8 SMS 
Gilmar Souza Santos 07.13653-6 SMS 

Art. 30  A designação dos integrantes da Comissão Pe manente de Licitações ora 
instituída é feita sem prejuiao de suas atribuições normais junto às Unidades em que 
trabalham, sendo que perceberão Gratificação de Condição Especial de Trabalho 
(GCET) cujo valor mensal não poderá exceder R$ 600,00 (oitocentos reais). 

Parágrafo único. A gratificação referida no caputserá calculada por meio da fórmula 
prevista no Anexo 1 deste Decreto, observado os limites estabelecidos no artigo 3' a 
parágrafo único da Lei Municipal ne  1.396, de 2007. 

Art. 4' A unidade Requisitante responde perante o Gabinete do Prefeito e a 
Secretarie Municipal de Finanças e Execução Orçamentária, e ao Egrégio Tribunal de 
Contas dos Municípios da Bahia pelas informações contidas nos processos de 
licitação, conforme disposto na Lei Federal de n°6.666, de 1993, em seu artigo 113, 
e suas respectivas alterações. 

domapmrrcba.gov.hr 
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Au, 5' A composição da Comissão Permanente de que trate este decreto deverá 
obedecer à proporção de no máximo 2/3 de integrantes servidores públicos do quadro 
permanente de licitações, salvo situação excepcional a ser devidamente motivada. 

Art. 6' Os integrantes da Comissão que participarem de cursos de treinamento e 
aperfeiçoamento em licitações públicas poderão ser convocados para atuar corno 
pregoeiros na modalidade presencial. 

Art. 78  Os servidores de que trata este decreto tem seus atos, praticados desde Cl de 
janeiro de 2019, convalidados. 

Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos 
a perL,,,J  01 da janeiro de 2020, sendo revogadas as disposições em contrário. 

Vitória da Conquista, Bahia, 16 de janeiro de 2020. 

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

ANEXO 1 
A fórmula a que se refere o artigo 38, parágrafo único, deste Decreto é a seguinte: 

VMR =P('PTxup 
TInIL 

GCET = Gratificação de Condição Especial de Trabalho 
TML = Total Mensal de Licitações; Ates de Dispensa e lnexigibilidsde 
TLP = Total Mensal de Licitações por Participante 
VMR = Valor Mensal a Receber 

Declara o Loleamento Recanto das Águas declarado como núcleo urbano informal 
ocupado predominantemente por população de baixa renda para fins da 
Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social, 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 76, inciso XI, de Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO a realização do procedimento de Regularização Fundiária no 
loteamento Recanto das Aguas, área pública pertencente ao acervo patrimonial do 
Município da Vitória da Conquista, registrado no 1' Oficio de Vitória da Conquista sob 
a matricula n°43.613 de 08 de setembro de 2008; 

CONSIDERANDO que o anexo 1 de Lei Municipal 1.186/03 arrola o loteamento 

dom.pmvcbe.gov.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
www.pmvc.com.br  

0- 
•0 

Comissão Permanente de Licitação 

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N9  DL 178/ 2020 SMS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 24710/2020 

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, 

composta pelos seguintes membros: Presidente, Sra. Zilmária Pereira dos Santos, primeira relator, Sr. 

Dione de Jesus Santose segunda relatora Sra. Álvara Priscila Rodrigues Moreira Coqueiro, 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 n2  24.710/2020 - Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de 

Saúde, tendo como ordenadora de despesa a Sra. Ramona Cerqueira Pereira, com a finalidade de 

contratação direta por Dispensa de Licitação da pessoa jurídica COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO 

LTDA, com endereço à Rua Repouso Alegre, n2  2585 Complemento Loja, Bairro: Horto , Belo Horizonte - 

MG, CEP - 31.015-025, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.638.381/0001-27. 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 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. A Lei Federal n9  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. 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. N o caso em tela, a situação amolda-se perfeitamente ao art. 19  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, pelo fato 

de, em tempo hábil, ser recebido a proposta mais vantajosa de Pessoa Jurídica, com valor de 30% menor do 

que o unitário atual, 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)A presente 

contratação fundamenta-se no art. 42  da Lei Federal n9  13.979/2020 C/C com o artigo 26 da Lei Federal n2  

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 (C0VlD-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 ocorrpr 
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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-00V-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 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 COMERCIAL & 

SUPRIMENTOS RIBEIRO 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 (4 (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 n9. 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. 49  da Lei Federal n9  13.979/2020 em conformidade com o artigo 26 da Lei Federal 

n9  8.666/93. A Lei Federal n2  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 
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como, com a compatibilidade do valor apré 	5èlt5retensa contratada, informação confirmada 

através da aposição a Sra. Alexsandro Nascimento Costa, Secretária Municipal de Saúde e responsável 

pela contratação analisada. O objeto a ser avençado terá por Fonte de Recursos n° 14.4 (FMS- RECURSO 

FEDERAL SUS - COVID-19), projeto ATIVIDADE/PROJETO - 2122 e ELEMENTO DESPESA - 33.90.30.00, SUB 

ELEMENTO - 10000. O valor total do contrato será de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) 

com vigência de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua assinatura. 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 teia com base no art. 24, inciso IV c/c art. 26 da Lei 8.666/93 e 

no Parecer Jurídico nÉ 151/2020 (PGM/SMS) emitido pela Procuradoria Jurídica em 05 de junho 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, 30 de junho de 2020. 

Zilmária Pe?êi 	s Santos 

Presidente Comissão de Licitação 

Dfofésus Santos 

P?ime.iro(a) Relator(a) 

rã Pi'iëD'Rodrigues Moreira Coqueiro 

Segundo(a) Relator(a) 

Adjudico e Homologo 

Ramona Cerqueira e -ira 

Secretá ia Municip. de Saúde . Interina 

Secretaria Municipal de saúde 
Rua Rotary club, n2 069, centro 
Telefone: (77) 3429-7412 
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registrado, mediante justificativa escrita, por motiva justo decorreitb de fato 
superveniente e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade 
temporária ou definitiva de cumprir as exigências deste instrumento convocatório 
12. Cláusula Décima Segunda - Vinculação ao Edital de Li4itação 
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de Termo de 
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s), como se nele estivessem 
transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no proceso licitatório referido no 
preâmbulo do presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus anexos 
13. Cláusula Décima Terceira - Foro 
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, que 
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente compromisso outrora firmado 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Registro de preço com 
Compromisso Fornecimento/Prestação de Serviço(s) em 01 (uma) via de igual teor e 
nrma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado 
conforme. 

Vitória da Conquista - BA, 01107/2020 

RAMONA CERQUEIRA PEREIRA 

ETHNOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA 

Testemunhas: 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24.710/2020 

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a Comissão 
Permanente de Licitação, composta pelos seguintes membros: Presidente, Sra. 
Zilmária Pereira dos Santos, primeira relator, Sr. Dione de Jesus Santose 
segunda relatora Sra. Alvara Priscila Rodrigues Moreira Coqueiro, 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° 
24.710/2020 - Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, tendo 

dom.pmvc.ba.govbr 	 2. 6í 
Documento assinado digitalmente cõnfbrnie MP ri 0  2200-212001 de 2408/2001, que instituia infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil 



VitorEa da Conqrnst Bahia 
Ano 13— Erilcao 2MSM 

quJrfla 02 de Juiho e 2Q 
Pagina 4Sfl3 

	DIÁRIO 	 

)F1CIAL 
ORLA DA CONQUISTA 

como ordenadora de despesa a Sra. Ramona Cerqueira Pereira, cm a fMa1tide 
de contratação direta por Dispensa de Licitação da pessoa jurídica COMERCIAL & 
SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA, com endereço à Rua Repouso 4legre, n° 2585 
Complemento Loja, Bairro: Horto , Belo Horizonte - MG, CEP - 31.015-025, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° 03.638.38110001-27. 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 
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 lida 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, 
''que reforça a possibilidade de dispensar a licitação para aquiição 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. For 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. N o 
caso em tela, a situação amolda-se perfeitamente ao art. 1° 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, pelo fato de, em tempo hábil, ser recebido 
a proposta mais vantajosa de Pessoa Jurídica, com valor de 30% menor do que o 

,-'-&nitário atual, com devida publicidade do ato no Diário oficial do Muni cípio de Vitória 
ua Conquista na data de 14 de abril de 2020, Ano 13, Edição 2.603, página 3. 
(www.dompmvc.ba.gov.br)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 influenz), 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 dcenças, quando 
as pessoas ficam mais concentradas nos espaços e com menor ventiláção. A doença 
pelo coronavírus não é diferente, ela também é uma doença respiratória e todos 
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devem se prevenir. Os gestores devem adotar medidas oportunas que fafi 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 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 
fls 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 COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO 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 
.,ue 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. 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, 
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serviços e insumos de saúde destinados ao combate do vírus. No tocant&pÉspecto 
relacionado à escolha do fornecedor proponente interessado no pretensos  tikxM 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 a Sra. Alexsandro Nascimento Costa, Secretária 
Municipal de Saúde e responsável pela contratação analisada. O objeto a ser 
avençado terá por Fonte de Recursos n° 14.4 (FMS- RECURSO FEDERAL SUS - 
COVID-19), projeto ATIVIDADE/PROJETO - 2122 e ELEMENTO DESPESA - 
33.90.30.00, SUB ELEMENTO - 10000. O valor total do contrato será de R$ 
750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) com vigência de 180 (cento e 

enta) dias a contar da sua assinatura. 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. 
24, inciso IV c/c art. 26 da Lei 8.666/93 e no Parecer Jurídico n° 151/2020 
(PGM/SMS) emitido pela Procuradoria Jurídica em 05 de junho 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, 30 de junho de 2020. 

Zilmária Pereira dos Santos 
Presidente Comissão de Licitação 

Dione de Jesus Santos 
Primeiro(a) Relator(a) 

Álvara Priscila Rodrigues Moreira Coqueiro 
Segundo(a) Relator(a) 

Adjudico e Homologo 

Ramona Cerqueira Pereira 
Secretária Municipal de Saúde - Interina 
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