Setor de Licitações e Contratos

PROCESSO ADMINISTRATIVO
077-2020
DISPENSA 03712020
Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
500,00 (QUINHENTOS) TESTES RAPIDOS (EXAMES) QUE
DETECTAM A PRESENÇA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESSE MUNICIPIO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
SETOR DE LICITAÇÕES

%itfill-ne

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
/
L111ADINA-Bff

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

Almadina, 07 de agosto de 2020
Ao: Exm° Sr. Milton Silva Cerqueira
MD. Prefeito Municipal de Almadina

Exm° Senhor Prefeito

Ao cumprimenta-lo, solicito a V.S.a designar abertura de processo administrativo de dispensa de licitação para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 500,00 (QUINHENTOS) TESTES RAPIDOS (EXAMES) QUE
DETECTAM A PRESENÇA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DESSE MUNICIPIO. Para inicio da formatação do processo administrativo segue anexo Termo de referência que

embasara o Setor de Compras na efetivação do Processo Licitatório.
Atenciosamente,

...—......—...._ .... -----..".....—„."...\
Neuza Maria da Silva Fonseca
Secretária de Saúde
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Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadlna — BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmall.com
CNPJ: 14147466/0001-29

TERMO DE REFERÊNCIA
1.

INTRODUÇÃO

O Presente Termo de Referência tem como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 500,00
(QUINHENTOS) TESTES RAPIDOS (EXAMES) QUE DETECTAM A PRESENÇA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO.
2. JUSTIFICATIVA:
2.1 Essa solicitação se faz necessária devida à precisão de equipamentos (exames) para o combate ao CORONAVIRUS
(COVID-19) deste município.
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis
Federais n 8.666 de 21.06.1993, com suas alterações e todas as demais normas e legislação vigentes e aplicáveis ao
4. DEVERES E DISCIPLINAS EXIGIDOS DA EMPRESA VENCEDORA
4.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo
empregaticio com a CONTRATANTE;
Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato;
- Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do
trabalho, quando forem vitimas seus empregados no desempenho do fornecimento ou em conexão com ele; Prefeitura
Municipal de Almadina ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento, não
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- Responsabilizar-se pelo fornecimento, testes e funcionamento do objeto deste Contrato e pelo fornecimento da
documentação pertinente atendido os requisitos e observadas às normas constantes dos Anexos que integram este
instrumento.
- Executar o fornecimento na forma estabelecida neste instrumento, observando as normas legais a que está sujeita para
o cumprimento deste contrato;
- Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE quaisquer irregularidades ocorridas no fornecimento do
objeto;
- Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como atender suas reclamações inerentes
ao fornecimento do objeto, principalmente quanto à qualidade, providenciando a imediata correção das deficiências,
falhas ou irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE;
- Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante para acompanhamento da execução do contrato.
A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade da Contratada pela execução de
qualquer serviço;
- Colocar à disposição do CONTRATANTE todos os meios necessários à comprovação da qualidade e operacionalidade
do bem, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações.
- Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião
da licitação/contratação;
Indicar, formalmente, preposto, quando da assinatura do contrato, aceito pelo Contratante, para representar a Contratada,
sempre que for necessário, o qual tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos definidos no contrato;
- Apresentar a Nota Fiscal/Fatura correspondente ao objeto deste Contrato e do Termo de Referência ao Protocolo do
CONTRATANTE, as quais deverão estar acompanhadas da relação em ordem crescente numérica dos números dos
acessos e seus respectivos valores;
- Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante, quanto à aquisição dos veículos.
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5. DEVERES DO CONTRATANTE
5.1. CONSTITUEM DEVERES DO CONTRATANTE:
Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa Contratada para a fiel execução do
contrato; Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas condições e preços
pactuados;
-

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

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

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

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

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

NEUZA MARIA DA SILVA FONSECA
Secretária de Saúde
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DESPACHO A SECRETARIA DE FINANÇASICONTABILIDADE

Tendo em vista a solicitação desta Secretaria, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 500,00
(QUINHENTOS) TESTES FtAPIDOS (EXAMES) QUE DETECTAM A PRESENÇA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, no valor total de R$ 24.000,00 ( Vinte e
quatro mil reais ), determino a esse setor, que certifique sobre a existência de recursos orçamentários e de recursos

financeiros, em cumprimento às determinações da legislação vigente, para ocorrer às despesas para a aquisição dos
materiais mencionados acima, emitindo parecer contábil acerca da referida contratação.

Almadina, 07 de agosto de 2020

NEUZA MARIA DA SILVA FONSECA
Secretária de Saúde
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PARECER CONTÁBIL

Atendendo despacho da Secretaria requisitante, que certifique sobre a existência de recursos orçamentários e elabore
documento de impacto financeiro conforme determina a Lei Complementar n°. 101/2000, para ocorrer às despesas para a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 500,00 (QUINHENTOS) TESTES RAPIDOS (EXAMES) QUE
DETECTAM A PRESENÇA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DESSE MUNICIPIO, no valor total de R$ 24.000,00 ( Vinte e quatro mil reais ), tendo como fonte de receita os
recursos das Transferências do município, devidamente previstas no orçamento da Prefeitura Municipal.
Conforme estabelece o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal no seu caput — in verbis.
" Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação govemamental que
acarreta aumento de despesa será acompanhada de:
I — estimativa do impacto orçamentário no exercício em que deva entrar em vigor e
nos subsequentes;
No caso em tela por se tratar de despesa devidamente prevista na Lei Orçamentária e não gerando compromisso financeiro
para os exercícios seguintes, está dispensada a elaboração da estimativa de impacto orçamentário-financeiro prevista na
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Isso significa que a ação governamental regularmente prevista na lei orçamentária anual, a assunção de
obrigação contratual proveniente da prestação de serviços ora contratados, dispõe de dotação suficiente para cobrir os
gastos e possui adequação com a LDO e o PPA.
Estamos atestando a previsão orçamentária suficiente para assumir as obrigações ora contratadas, não
há aumento de despesas, o que exclui a exigência do art. 16 da Lei complementar n° 101/2000.
Segue abaixo CERTIDÃO DE EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Unidade Orçamentária: 03.07.09 — Fundo Municipal de Saúde - FMS
Projeto Atividade: 2.324— Ações Emergenciais de Combate ao Coronavirus (COV1D-19)
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 14 — Transferência de Recursos do SUS
Fonte de Recurso: 02 — Saúde 15%
É o nosso parecer, S.M.E.,
Almadina, 07 de agosto de 2020
CRENILTO LAU BORGES
Secretário de Finanças
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Ordem de Abertura de Processo Licitatório
Tendo em vista o parecer e a Certidão da Secretaria de Finanças, determino a Comissão Permanente de Licitação,
designada pela Portaria n° 001/2020 para com as cautelas e observância da Lei, dar inicio ao procedimento licitatório
cabível para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 500,00 (QUINHENTOS) TESTES RAPIDOS
(EXAMES) QUE DETECTAM A PRESENÇA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

no valor total de R$ 24.000,00 ( Vinte e quatro mil reais), com a proposta que
melhor atenda aos interesses da Administração.
MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,

Almadina, 07 de agosto de 2020
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AUTUAÇÃO
No sétimo dia do mês de agosto de 2020, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Almadina, eu Danilo Santos
Pereira, Presidente da CPL. autuei os documentos que foram apresentados para abertura de procedimento de
contratação através de Dispensa de Licitação n° 037/2020.

Almadina, 07 de agosto de 2020
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ATA DE REUNIÃO DA COPEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 03712020
No sétimo dia do mês agosto de 2020, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, para
analisar o processo em questão, à luz da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, o objeto da DISPENSA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 500,00 (QUINHENTOS) TESTES RAPIDOS (EXAMES) QUE DETECTAM A
PRESENÇA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE
MUNICIPIO, no valor total de R$ 24.000,00 ( Vinte e quatro mil reais ). A dispensa de Licitação in casu faz-se imperiosa, por

despesa analítica, haja vista o interesse público que se materializa na hipótese ocorrente, cujas circunstâncias amoldamse ao prelecionado no art. 24, II, da Lei de Licitações. O objeto ora contratado não se refere a parcelas de outros serviços
de igual natureza e de maior vulto, subsistindo a indicação dos recursos cabíveis, tudo em conformidade com a legislação
pertinente ao assunto. Observado os valores acumulados para contratação semelhante durante esse exercício, não se
encontra nenhum objeto semelhante que possa sugerir o fracionamento de Licitações. Conforme preconiza a lei, uma vez
caracterizada a necessidade do Município, e presentes todos os requisitos dispostos na Lei 8.666/93, o Poder Executivo
poderá dispensar o procedimento licitatório pertinente, contratando diretamente o objeto acima transcrito, desde que os
valores da contratação sejam compatíveis com o mercado. A presente dispensa de licitação tem como fundamento o inciso
II, do art. 24, da Lei n°. 8666/93 e suas alterações posteriores. Assim dispõe o art. 24 É dispensável a licitação: II - para
outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso lido artigo anterior
e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
I — para obras e serviços de engenharia:
a) convite — até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)
b) na modalidade tomada de preços — até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais)
c) na modalidade concorrência — acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais);
II — para compras e serviços:
a) na modalidade convite — até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)
b) na modalidade tomada de preços — até R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais)
c) na modalidade concorrência — acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais).
Com as alterações, a dispensa de licitação passa para:
I — para obras e serviços de engenharia: R$ 33.000,00 (trinta e três mil Reais)
II — para compras e serviços: R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos Reais)
A empresa COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA, CNPJ: 03.638.381/0001-27, Rua Pouso Alegre, n° 2585
Loja, Horto, Belo Horizonte — MG, CEP: 31015-025, com o valo total de R$ 69.900,00 ( Sessenta e nove mil, e novecentos
reais ), é a proposta mais vantajosa para Administração, justificando a contratação com a mesma. Para efetivação da
dispensa da licitação a empresa escolhida apresentou toda a documentação do art 27, I e IV da Lei 8.666/93, estando
assim apta a contratação. Nada mais havendo a tratar, determina-se que seja elaborado o termo de Dispensa e encerrase a presente reunião, cuja ata vai assinada por mim, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e pelos demais
membros da Comissão.
Almadina, 07 de agosto de 2020
Da
Presidente da Co
te e Licitação
Valdelino Santos de Miranda
Membro

Marcos Antônio Mendes de Jesus
Membro
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TERMO DE DISPENSA N° 037/2020
Empresa:

1

COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA

CNPJ/CPF

Insciiçâo Estadual

03.638.381/0001-27

Inscriçáo Municipal

Mula de identidade

_

órgao Expedidor

.

Endereço (Rua, Av, Praça, etc.)

Rua Pouso Alegre, n° 2585 Loja
Bairro Horto

UF

Municipio

MG

Belo Horizonte

CONTA BANCÁRIA
Agência

Banco — nome e n°

Conta Corrente

Objeto CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 500,00 (QUINHENTOS) TESTES RAPIDOS (EXAMES)
QUE DETECTAM A PRESENÇA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO.

Valor total de R$2.750,00 (Dois mil, setecentos e cinquenta reais)
considera-se compatível e viável o preço praticado, justificando-se assim a sua contratação direta, com a hipótese
de Dispensa de Licitação, prevista no Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Assim dispõe o art. 24 É dispensável a licitação: II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento)
do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde
que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada
de uma só vez;
Unidade Orçamentária: 03.07.09 — Fundo Municipal de Saúde - FMS
Projeto Atividade: 2.324 — Ações Emergenciais de Combate ao Coronavirus (COVID-19)
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 14 — Transferência de Recursos do SUS
Fonte de Recurso: 02 — Saúde 15%
BASE LEGAL
ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI No 8.666 DE 21.06.93
Unidade Solicitante:

Secretario:

—....—..... -...

Secretaria de Saúde

Neuza Maria da Silva Fonseca

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina - BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29
COMISSÃO DE LICITAÇÃO — JUSTIFICATIVA / DATA / ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS
Na forma da justificativa apresentada pelo(a) Sr(a). Secretário(a) de Administração no presente termo de
Dispensa de Licitação, a contratação encontra em amparo no Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, que fundamenta
e autoriza, com Dispensa de Licitação.

Comissão de LICITAÇÃO — Assinaturas
Data

Arat

Almadina, 07
de agosto de
2020

MN ‘
V,

À.

—aTitoJPereira
Presidente

60
Valdelino Santos de Miranda
Membro

Marcos Antonio Mendes de Jesus

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

Almadina, 07 de
agosto de 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA - BA
Referente: DISPENSA DE LICITACAO
Processo: 3558/2020
fiãneeb
001
500

Ni Proposta: 003155

.Urd. Descrição
und

48,00

Marca: ABBOTT.

Teste de
Imunocromatografia
rápida que objetiva
realizar a triagem do
COVID-19, detectando
anticorpos IgG e IgM
para COVID-19
separadamente
RMS: 0071770901

Valor Unitário:

48,00

Valor Total:

24.000,00

Valor Total:

24.000,00

Validade:
Entrega: Imediato

Garantia:

Garantia: 12 MESES

Frete:

INCLSUSO

60 DIAS

Condição de Pagamento: CONFORME
DISPENSA
Belo Horizonte/MG, 04 de Agosto de 2020.
03 .638 . 3 81/0n,,
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Itse Pouso

Alegre, 2585 Hogto .-eEp 344,76.026
Loja

BEL-0-HoRizoNTE
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
Telefone: (31) 3524-2700 / 2533-5252 — CNPJ: 03.638.381/0001-27

24.000,00

MINAS SUL DIAGNOSTICA LTDA

Página: 001
Data:

05/08/2020

Número:

009842

Cliente:

Prefeitura Municipal de Almadina

Telefone:

O

Fax..: O

DISPENSA DE LICITACAO

E-mail:

S/Número:

Cidade:

Contato:
Referente:
Item
0001

Quantidade Und. Código
500

UND 004640

Cal: ()
Corumba

Preço Unitário

Descrição dos Produtos

65,00

COVID-19 IGG/IGM -25 TESTES - MARCA BIOCLIN

Total Produtos:

Condição de Pagamento:

Preço Total
32.500,00
32.500,00

Frete(CIF):

0,00

FCP ST:
Outras Desp:
Total Geral:

0,00
0,00
32.500,00

A VISTA

Validade da proposta: 10dias corridos
Frete: A combinar
Prazo de Entrega: A confirmar após aprovação
A Minas Sul Diagnostica agradece seu contato e aguarda seu retorno para fechamento do pedido e envio dos
produtos.

São José/SC, 05 de Agosto de 2020.

e 1/..;

c/e'

FERNANDO FONSECA DE RESENDE
CPF 083.202.896-70
MINAS SUL DIAGNOSTICA

MINAS SUL DIAGNOSTICA LTDA
RUA MARIA OLIVEIRA, 270 - GALPAO - SERRARIA - Telefone: (48) 3375-3052 Fax: (48) 3375-3051 - CEP: 88115163 - Sao Jose - $C
CNPJ: 22.218.306/0001-51

Insc. Est.: 257627251

E-mail: minassul@gmaiLcom

% IPI

41;
UDI
Itabuna, 07 de Agosto de 2020

,refeitura Municipal de Almadina
;eferente: Cotação de Exames

FIM
31

QUANT.
500

Ba

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

VLR.UNITÃRIO VLR. TOTAL
R$160,00
R$80.000,00

ilidade: 30 dias
*rega:48h
mdição de Pagamento: Conforme dispensa

, (1747k
RA AEL CARVALHO DE ELO
Diretor
CPF: 039392.675-09 - RG:1150282002 — SSP-BA
I LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE ITABUNA LTDA

LIDI - LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE iTAB1JNA LTDA.
AV. FIRMINO ALVES N268, CENTRO ITABUNA - BA. TOL: 73-32141$75
www,lablidleom.br

https://consuita-crfcaixa.gov.briconsultacrUpages/consultaEmpregadorjsf

Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA

CAIXA ECONC4MICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão
Social:
Endereço:

03.638.381/0001-27
COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA
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:29/07/2020 a 27/08/2020
Certificação Número: 2020072902034012435404
Informação obtida em 07/08/2020 09:31:20
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA (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 à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

27/05/2020

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A 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 dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral 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 <http://www.pgfn.gov.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 23/11/2020.
Código de controle da certidão: 523F.A5FB.10D3.80CD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO EMITIDA EM:
22/06/2020

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
Negativa

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
20/09/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062066651.00- CNPJ/CPF: 03.638.381/0001-27
66

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, é 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 registro de formal de partilha, de
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação
de separaçao judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de
doaçao de bens imóveis, 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.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sitio da Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários =>
certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2020000404846949

24/07/2020

cndonline.siatu.pbh.gov.br/CNDOnline/guiaCND.xhtml

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA
CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA
.1

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: ABEKIMKKQK
Documento/Certidão no 13.572.960 Exercício: 2020
u Emissão em: 24/07/2020
Requerimento em: 09:57:09
R
g

2,

Validade: 23/08/2020

Nome: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA
CNPJ: 03.638.381.0001.27
Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de

2 Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que
‘7 o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos
O inscritos ou não em divida ativa.

2

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 PBH, por meio da autenticação dos registros
de acesso deste documento.

cndonline.siatu.pbh.gov.br/CNDOnline/guiaCND.xhtml
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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: 03.638.381/0001-27

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° 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 sitio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
/AUTENTICAÇÃO 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 indicio de possível adulteração ou tentativa
de fraude.
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Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde

Laudo de Análise 1989.1P.012020
Número do protocolo: 1961
Modalidade de Análise: Controle
Categoria de Produto: KITS E REAGENTES DE DIAGNÓSTICO
Produto: TESTE RÁPIDO
Nome Comercial: COVID-19 IgG/IgM RAPID COMBO ECO TEST
Marca: ECO
Quantidade Recebida: 04 KITS COM 25 TESTES CADA
Data de Validade: 24/12/2020
Número de lote: 202006042
Registro: 80954880135
Fabricante: ECO DIAGNÓSTICA LTDA-ME
Endereço: AV AMARANTE RIBEIRO DE CASTRO 551 CORINTO MG - Corinto - Minas Gerais - Brasil
Distribuidor: ECO DIAGNÓSTICA LTDA-ME
Endereço: AV AMARANTE RIBEIRO DE CASTRO 551 CORINTO MG - Corinto - Minas Gerais- Brasil
Requerente: ECO DIAGNÓSTICA LTDA-ME
Endereço: AV AMARANTE RIBEIRO DE CASTRO 551 CORINTO MG - Corinto - Minas Gerais - Brasil
Documento: NF 17124
Datado Entrada: 01/07/2020
Descrição da Amostra:

04 KITS COM 25 TESTES CADA DO PRODUTO: COVID - 19 IgG/IgM COMBO ECO TESTE, CÓDIGO DO
PRODUTO: TR.0080CA025.
EM ATENDIMENTO AO CHAMAMENTO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 31/03/2020.

HARPYA 2.1.2575
08/07/2020
Página 1 de 4
Av. Brasil 4365 Manguinhos 21040-900 Rio de Janeiro RJ Brasil
Tel.: 55 21 3865 5151 Fax: 55 21 2290 0915 e-mail: incqs@incqs.fiocruz.br
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Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde

INCQS

Laudo de Análise 1989.1P.012020
Unidade Analítica: Dl - DEPARTAMENTO DE IMUNOLOGIA -4 ensaios
Nome do Ensaio: ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO
Data de início: 07/07/2020 Data Fim: 07/07/2020
Referência

Valor de Referência

Resolução ANVISA RDC n°36, de 26/08/2015

Satisfatória, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação
vigente

Método: Qualitativa
Resultado:
Satisfatória.
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: 07/07/2020 Data Fim: 07/07/2020
Referência

Valor de Referência

Resolução ANVISA RDC n°36, de 26/08/2015

Satisfatória, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação
vigente

Método: Qualitativa
Resultado: Satisfatória
Conclusão do Ensaio: SATISFATÓRIO

Nome do Ensaio: SENSIBILIDADE
Data de Início: 07/07/2020 Data Fim: 07/07/2020
Referência

Valor de Referência

Resolução ANVISA RDC n°36, de 26/08/2015

Conforme declarado pelo fabricante na Instrução de Uso

Método: Quantitativa
Resultado:
Igual a: COVID-19 IgM: 89,2% e C OVID-19 IgG: 100%.
[DECLARADO PELO FABRICANTE NA INSTRUÇÃO DE USO: COVID-19 IgM: 87,8% e C OVID-19 IgG: 87,8%].
Em 25 amostras clínicas positivas para o marcador em pauta (COVID-19 IgM e IgG) foram encontrados 02 resultados Falso Negativos para COVID19 IgM e não foi encontrado resultado Falso Negativo para COVID-19 IgG, na amostragem analisada.
Conclusão do Ensaio: SATISFATÓRIO

Av. Brasil 4365 Manguinhos 21040-900 Rio de Janeiro RJ Brasil
Tel.: 55 21 3865 5151 Fax: 55 21 2290 0915 e-mail: incqs@incqs.fiocruz.br
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Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde

Laudo de Análise 1989.1P.012020
Nome do Ensaio: ESPECIFICIDADE
Data de Início: 07/07/2020 Data Fim: 07/07/2020
Referência

Valor de Referência

Resolução ANVISA RDC n°36, de 26/08/2015

Conforme declarado pelo fabricante na Instrução de Uso

Método: Quantitativa
Resultado:
Igual a: COVID-19 IgM: 97,0% e COVID-19 IgG: 97,0%.
[DECLARADO PELO FABRICANTE NA INSTRUÇÃO DE USO: COVID-19 IgM: 92,4% e COVID-19 IgG: 92,1°4
Em 65 amostras verdadeiramente negativas para o marcador em pauta (amostras coletadas entre os anos de 2013 e 2014) foram encontrados 02
resultados falso positivos para COVID-19 IgM e 02 resultados falso positivos para COVID-19 IgG, na amostragem analisada.
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:
Complemento:

SATISFATÓRIA
Foi avaliado os parâmetros de sensibilidade e especificidade do produto em questão frente a amostras clínicas de soro e plasma
humanos positivos, amostras verdadeiro negativas e sangue total (spike em soro positivo) para o marcador em pauta, amostras
interferentes para HIV; HCV; HTLV; Sífilis; HBsAg e Dengue IgG seguindo rigorosamente a instrução de uso que acompanha o
produto.
Na sensibilização da fase sólida do reagente foram utilizados anticorpos anti-IgG/IgM humanos.
NOTA 1. Foi constatado durante os testes:
- 06 cassetes com falhas na marcação da linha teste;
-08 cassetes com marcação muito fraca na linha teste para COVID-19 IgM, tal fato requer atenção especial do profissional,
quanto a leitura do teste, implicando em resultados falso negativos.
NOTA 2. O produto foi analisado frente a amostras clínicas de pacientes com sintomas e resultado confirmatório para a COVID-19.
NOTA 3. Ainda não está definida técnica e cientificamente a janela imunológica do COVID-19, ou seja, a soroconversão da
infecção, bem como ainda não está disponível padrão internacional para esta infecção.
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Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde

INCCIS

Laudo de Análise 1989.1P.012020
Em 07/07/2020,

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 NETTO
Tecnologista em Saúde Pública
Coordenador do Serviço Técnico Programático
SIAPE: 0463102-2

O Sistema de Gerenciamento 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.
De forma a preservar a força de trabalho do INCQS nesse momento de crise do Covid-19 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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ICO-T402
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Instructions for Use
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INTENDED USE

Rapei Test Der. (Fingerstkk Whole BloodNenous Whole

anis vitro demostre rapei test for ais. qualitatne detection of IgG and IgM
frogentkk adote Next The Panbeon
mulm,rm msARs-cov-2 m mmm
EllosedraminalPlaunal

COVID-191eGfight Rapei Test De/ice (Fingentick MoleElloodNenous Whok ElloollSenen/Plasma)
á for poressiond me onlyand is intended be used as an aid thediagnosisof SARS-CoV-2
The mauss may be used Sn any laboratory and nondaboratom emente.05 that meu the
requirements specifed is, the Instrucions for Use and Mal regubtion.
The test prendes preliminary test results. Negative results well not prado& SARS-CoV-2
infection and they cannot be used as the sole base for treatrnent or other rnanagement decido n.
The aras), nos intended soba med as a dono, "cremes test for SARS-CoV-2.
SUMMARY
The novel owmavirusno belong to the genus. COVID.19 sa an acute respiratory inf.tioos disease.
People are gencrally susceptible. Currenty, the patients infected by the mel coronaviros are the
main source of infmion; atropelaraaas infected ampla can aho be . infectim socarce Rasada.
the current epirdeniological investigation, de ...anon gripa is 1 to 14 days, nmsdy 3507 clays.
The maio marofmations inchado fever, fatigue and dry cough. Nasal congestion, runny now, safe
Lhana, wiyalgia and tharrhee are fauna is a for. cases.
Both molecular and serological tesas are needed to definitively confim a viras carne,. Molecular
(NAT asseys for SARS-CoV-2) played an important role in identifyingSARS-CoV-2 infection.
lhe antibodi.s detecmd by serology test indicam that a pertos ind an irnmune mponse to
SARS.CoV-2, whether syroptonss developed from infection or the 'orem'inn eras asymptomatk.
Antibody testa are important to confino that an infection has cocurred.
PRINCIPIE
The Para.. COVID-19 IgG/IgM Rapei Test Devi. (Fngemick Whole BloodNenen Whole
Ellted/Serurn/Plasina) o an innxerrochromatographic .t for the qualeathe detection of IgG and IgM
amimares to SARS-CoV.2, lhe test contains e merritrane strip and a planto Mesing. The dm devce
Movo the lemes C, Garis Mar Sire nght side of the mading widow and the les. 5 above Specarnen
of devim where C dands for Co.ntrol line, G for IgG test rine, M for SgM test Insana 5 for Specinen
remectively. To use the I<St, lOa whole Noodhenen/pberna is apolea into the Sp.enen .11(S)
first and deo asso drops of toffer are applied. lhe red. of specimen and buffer negrasas alem lhe
numbrene drip os dm mefing voindon Onda. retrocellulow membro. with). the /trading window
antrhurnan IgG and ann-human IgM antibotbes are precomd at the G area and M arca separately and
a goat mi-rabis.* antixedy a precoated as the C ama. If the matimen SARS-C-oV-2 IgG antibodies
pot..., the G fine wil becorne sisAl,. Cais. 'pecamo is SARS-CoV-2 IgM andborred positive, de M
fine wal b.orneyisisle. If the specimen SARS-CoV-2 andbodies
only the C hw wil become
visible lhe Control line (C) met alwayt be visibk if the tediMbeen perfonned torrecdy.
The Mible Control line indkates that the rmat
If the Control line does not answer, the
test result inualid. Men the Control line, IgG tett line andfor IgM test line are visible the
indicam. positive result. When os* the Control line is
thit Sndicates a neptive resok.
MATERIAIS

dence from Ws fel pouch (within ase

• Do nos terch the Sp.ineen .41Gr reading window of the test derice directly with the ranger as the
canmemMorte.med.
WARN1NGS
•
•
•
•

Foninansnodsagnonso profetas:nal use only.
Do not aas. drink ar uno. the ama ubere Aandling specimens or test Is.
Read the instructions carefolly before performing the test
Wear PPE such as gloses, laboratory com, and em prot.sse when handling 'minem Folhe
pope infecten control guiddines for hendfog all blood specesens and related item
• Avoid splashing 04- .0.31formation and clean spOs thoroughly ming an appropriate disinfectant,
such as akohol, isopropanol and soai. hypochlorite.
• Decaem:enate and didem of ai spetimens, reaction leias and potentially tomminated material, as
if they were infectem iraste, in a tiohatard contaMer.
• The buffer contens 0.09% 'edicto ande asa preservai. which may be mis if norma. Wheo
contarnination happens, rime with nonningwater for at least 15 minutes.

w

o......radr.

(:) 1;, 1 Dom el11•Ibr

• Clean entire fmgertip (3rd ar 4t(r finger from non-dominant hand) with abolso' or an alternai,e
ckaning material. Aisaa fegaaaipaodry.
Puncture
side of the finger with a stenle lances.
• W. off the fest drop of blood with o dry cloth osgame.
• Sc.. de empe para afila. specirnen dmpper and bring the open tip to the Word. Slovdy release
the pressure to draw the bloca into the specimen dropper. Avsid ai bubbles. Stop filling when the
blood floro apto the matked black Voe (20 pl.).
• After col..% the finge. blood specienen, pisoe a gene pad Of como bali os the finge mi the
bleefing stens.

e)-

4. As t1se test begins to work, a red color rnoves arross the reading ainda, of the test device.
5. Wad for the red finerines tampe. Read test resulta as 10 minutes Do not read restrita after 20
minotes
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lhe muo for kgrG demonstram a specirkitycif 50/50 anda sedidity 46/48.
Tira má. for IgM derme..a mecircityof 47/50 andserentivity ef 27/48.

A red Ene that might appear as the Mansa of tlae reading worlow si al,. 1gM test fine.

Intra-Asee,(mon led

Please rafe m

With;n-ron precOion
been detennined by tesfog five specOwns is 3 regato a nega.. mum, a
negatim plasma, a negative venigmnaure whole blood, a negative fiogentick sido. blood, and a
SARS-CoV-2 I. positive pasma NI Nove misses were correctly idmtified >99% silha tine.

ilustrador, beim.
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PrleigiOn

Inter-Amy
O

Invard

liG POSMVE: • The pr.ence of boda Control fine and 1gG saia Me within the marinhe ninam
IgG posithe remir
IgN POSITIVEI • bise presence of boas Control line and IgM test line within lhe reading ardam
indica. an IgM positive result.
lgG and IgM POSITIVE. The presence of Control line and IgAA and IgG tm fine váthin the readng
sendo./ indicates a pose. resuk for both. IgG and IgM.
'NOTE: The intereity of the color Sn the IgG and 101 tesa 1an, regions may vary depending ar the
ronemtration of COVID-19 antimdi.n pesem ar ase specirnew There., any risible Ine at de G
posime.
.s.aar alas Mama. should be
NEGATIVE:

•
•
•
•

Using ...procure, colkst ideie blood isto an EDTAcoll.tion tube and ITU .11
II ais. blood specimen as nas inmedidely [c.a, it doada be refrigerated as 2.8C.

No pesem of the Corarei te. ido reading window .-Modes an inefd res. Rabo occurs,
reconmended soaaadd,a IFtlagais and re-sena the 'pedrisco wrth a neer test d.o.

duma as 7-8*C., de blood specimen should be .ted nide 2 days.
Do soa de. ..ode blood specimens

QUAMY CONTROL

SERUM OR PLASMA
• Sem. Cellna the whole blood isto de colle.ion sebe (NOT containing anticoaguLmts) by
yenipakture, leave to setde for 30 minutes to allee for blood coaguleiisas and then cendrar the
bkod to g. %CIV. me...
Collect the s... blood into ar ESTA coAection mbe by venponcture and Men cennifuge
the bkod to get a plasma specirfn,
• The cintrifuge tering 1,0004,500 a flor apptersimwely 5 minutes e requied and refrigeration is
not required.
• ff serram ar piemna soer.eaaa em not tested enmediately, dee Medd be redigevated as
for
up to 3 days. II testi% is delayed more Mn 3 dam, the ~nen Moda be fromn as .20Ct10C.
Um CO Mere/thev cycl.show no impaso on test result.

• om.

2-irc

A C.ontrol line is visible within Me marfam; erndoe after the test is petformed. The Control liso s
uma in the test as a procedural control A visAle Ci.eal fine confiessos that the lateral liow si od
test is successful boa is nos the confim.ioar that the specimen and bufFer have bem appled
.opedy. Quality control specimens are nos supplied is this lisa, horrefer, it á reco o., ckd
mastim cmtrol specimens can be testad asa good laboratory practice.

8enreen-orn precision ia., bsen detens.. by .ting the same fim specimens iam 3 replkater a
negas. senda, a neg.. plasma, a neg.. aençsnrnsaa whole blood, a neg.. %eme* volsole
bleod,andaSARS-CoV-2 kmpos.e plawneThreedaffenent lots of thePenh..COVID.19IgGlIgM

tenwerature (15-30*C1 prior to

mon as podNe C.., ame hora.

2. Ftace the test deke on a Man and fias soda. Wrim decinen ID on Me test de.
3. Md sminen and Isoffer to the Specosen em.l (S) of the test devi.
For Fnerrsbei Whak blood

.
.
.
•

• Falais. ~seis droppo and transfer approximtely 20 pL of feigersoch M.e blood spermen
to the Specinen .11(S).
• Subsequently, bold the bafe bonk venkally end add 2 drops of
fapproximately 60 pl.) to
the Specimmeell (S). Sun the timer and mit for 10 rrioutes.

Matei. Repisai! bet Net Prendai

ForVeniouncture Mole bbal

• Sp.enen collectim erpiprnent and conta..
• Mcnoppette

• A microppette snay be used for 20 pl. of whole bloca appkadon to lhe Specimen

(5).

3. Interfere' derma
not afie. the performance
To ensure that oder medicai core:lidero (potendally
of ah. %Mon COVID-19 14/00gAA Rapta Tm Devim (Fingerstick Mole BkodNenous Whole
Blood/Serorn(Plasma), um. of SARS.CoV-2 neg.en bloca were tested from people who I.d oder
andem. These Mudei (bradoaa show number of eme. resold/nomber of samba): HAMA (3(3);
Antinuclear andbody (3/3X Rheundoel facto. (3/3); Influente A and B IgG (3,31
The Penh:. COVID-19 IgGlIgM Rapei Tm Devim (Fingerstick Whole Blood/Vemos Whole
Elked/Semen/Plasou)seas abo unted with 6 ishibition interfere. 'obstantes. These included (tested
concentradora shown ia. breares): Ancorbic ackl (0.2mghnl.), Hemagiabio 00engWolk Bilinisas
(0.6neg1aaQ Chok rad (0.6mgfinL); limbo Serem Alivsnin (20mIrri), Triglyceride (50mg/naL).
These submeto. W2C. spked with SARS-C46-2 negada< and SARS-CoV-2 lohe posithe plasma and
the test nesu. Mdicated these interferem substances gere no impou antas. performance of the
P.N.. COM-19 IgG/IgM Rapid Test Deeke (Fegerstick %Role Blood/Venoso Whole
Bload/Serurn/Plaranal
Irdes oF Symbols
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Consuk entructions
for ide
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Do net reuse

UNITATION
1, The Pante. COVID-19 IgCaftg. Rapei Teu Devim (Fingerstick Mole BbestNenous Mole
Blood/Senen/Plasrna) is fosso eitro diagnostic san. only. The nes a used for the detection od
antibocks to 5A310-CoV-2 in human serem, plasma and fngerstick and mepunctrea whole bico&
Oder body fluida or &Med ~eco rnay nos give accorate reuk and dos. not be used.
2. For ...rpm.. adote Nossa and plasma, EDTA should be used as the andcoagulant Odres
antirmagulants hase not bem vardeted and my give esc.. resulte.

TEST PROCEDURE
e•104.

Temi

A red
appear Me C ama of the readng wind. to show Mat the teu is workIng propehy. Thrs
n the Com. line.
A and Soe that nigilo appear as the G arca of the readngmod. o the 1gG test Iene.

The presente et ordy the Control lese and no IgM and IgG test line withSn the read,g windon ..hcates
a negarem res.

)t

59 ke•IIIM Rapei
Test Derice Result

Total

INVALID:

test devim, bone and apecimen to mas

igG o.10 Pose.

Chnical
Morem.

Per.. COVID-

INTERPRETATION OF RESULTS

VENIPU14CTURE WHOLE BLOOD

tia,

(Fingersed Whole flicodNenous Mole BloarkSen.(Plasana) demestrates • seoutivity of 95.8%
(46/48) and 95% confideron mensal of (85.70-99.5%), a specificity of 94_0% (47150) with 95%
confidence
of [83.5%-98.7%) and percent agreement of 94.9% (93198) mis 95% confidente
inter. of [88.3%-98.3%].
PCR
Peanha

• Mole bloca collected by fingerstick simula betested imnierfateb/but no longe, than 2 remes after

AU.

Blood/Seme/Ftawna) dested 48 posá. from EMA plasmo ~em compared eth a bade,
onvenercial PCR teu and 50 men. hem EDTA apeemos mimei bolor. the COVID-19
perdem.. Ti. rasada (me Table belm) densa dm Pante. CO1alD-19 IgG/IgN Rapid Test Dence

Rapei Test Derrice (Fingentick Whale ElloodNenous Whole Blood/SenerdPbsoria) have been tested
ming abovemecinerts. The morins.me oartectly identified f99%of antena

RNGERSTKK WHOLE BLOOD

1. Remove the test dente from the (yd pouch and

PERFORMANCE ClIARACTERISTICS

C)- tvdT

SPECIMENCOLLECTION,STORAGE AND PREPARAT1ON

Atweriale Prendei
bons °emes ~Foi
Pouched adia. Detimant
Burle (3MArra()
Speornen Dropper(for regerstick whole bloca only)
Instruceons for Use

Yr.

• After °perene of the posada abrsensao sensit. to cela.. hurnidity abone 70%.

• Do nos nsis Isoffen frase diffierent lot dom kit

9. Reading test muilnn end. dm 10 minu. a laoae than 20 nenutes may gim irkorrect
nesults.

The Pante., COVID-19 IgGfIgM Rapei Tm Devim (F(ngerstick Mele BlcodNenom Mole
Fanga..Mole Elbed

pouch darnaged or the wal is d.cm.

• Do nos re-use the .t devias
• EDTA has been varedrted and can be med as anticoagulant Other antkoagubm bana nos Men
validated. Do nos use specken vodca with oder anticoagulants

Porkne nesliaa my be dm to pm er preme illflY6t0 with non-SARS-CaV-2 commines strairst
arch aososnnaisso HKU1, 516.310C43, or 229E

1. DiqpwatieSmeithrity and Smcificity

Please refer to the iluso-atino beton

de seated pckh until use.

Panbio-

The Pando,. COVID-19

For Smin" ar Plasma

• Temer
• Biohasard oraste containen for sharps and non-sharps

• The test bis dould be uma as 7-30*C (storage is refrigeram is pennitted). Haja.. tempentures
sapa. 5.5*C for a imited period of time fia. up to 48 accumulated honra) have no impass on test
performance. Do nas nore da. kit inah. fseeter.
• lhe test ...e and bafes are subir seel the mimem dde penca on the osner peckage. Do rol
me beyond the em.. date.

Abbott

R EF

• Sobsequendy, bold Me buffer borde ser...0y and add 2 drops of bofe. (appronmately 60 p0 5a
the Specenen isell CS). Sm do taner and mit for :O M.el.

• Larcet (for fingem.. whole blood only)
• C..
onda. pare pad (for fingentick •rhole bkmd only)
• Centrifuge

3M,, with aS diagnostic tes. ad resuks esses be iras.ape.sad mgedwr wkh oder cio./ information
metal. to the rnedical doctor.
4. The test d.ects SARS-CoV-2 annhodies dm are fonned as part arde body't inane. reponse m
the inf.der cem. Oprime Mus radie doar detectin the Mut iddf.
5. A ~em markt do.net eisranaO.do possialty of a SARS-CoV.2 edectices, partioalarly in d.e
who la,, bem in contar5 mis de Mus Follo.up Lede' with a reácarás tfarowit shouaS he
mosidared m rale ore lnf.satsr in d.e individual,
6. The n.,a wil nlae. negado. roube/der de federem moderam The timof the novel cones..
amimam in the malote a Imer dm de mini:num detectam Mit of the test, or the novel
conemine motody hes not appemdat the firmar sample Celedied
Til•ft à RO poútive correlation bem.. the internity ora rei ronatGandfor Mano and the Ober of
antrbody ido Ipecimen.
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Instruçio do uso

USO INDICADO
0 Panbiori C0VID-19 1gG/IgM Rapid Tent Device (Fmgentick Whole BkooiNenous Mole
Blood/Ser./Plasma) é um teste rápido de &artistica in vazo para a detecção quaktatioa de
anticorpos IgG e tgM para SARS-CoV-2 em soro, plass., sangue total venoso e sangue por
~a
digital. O Panbiori COVID-19 IgG/IgM Reid T.t Dmice (Fingerstick Mole
BkrodNersam Whole Blood/Serram/Plasma) é apenas para mo prornsional e destina-se a ser
usado corno miolo no degeritico de infecção por SARS-CoV.2. O produto pode ser usado eco
quelq.r enbiente laboratorid e não laboratorial que etende aos requisitos especificados nas
Instrução de mo e na regulamentação local.
O teste fornece resultados preliminares. Resultados negativos não excluen a infecçio por
SARS.CoV-2 e não podem ser cudos conto Unica base para o tratamento ou outra decisão.
O teste são se destina a ser usado como teste de triagem de doadores para SARS-CoV.2.
RESUMO
O novo coronavie. pertence ao género B. COVID-19 é uma doc.,a respiratória aguda. As
pessoas 'apeassem... sutreptireis. Atualmente, os peiem. infectados pelo nom soroneir.
sio a principal fonte de contarninnão, pessoas asse...ice infectadas também podem ser
uma fonte de contaminação. Baseado na investigação epiderniokigka atual, o perlado de
incubação é de I. 14 daL As principais manifestações incluem febre, fadiga e tosse seca.
Congestão nasal, corria, dor de garganta, rnialgia e diarreia são encontrados em alguns Cat..
Sio n.essários testes moleculares e sorológicos para confirmar defeitivamente oro portador do
vinis. O teste molecular (ensaios NAT para SARS-CoV- teese papel imponente na
rdentificar,ão da infecção por SARS-CoV-2. Os anticorpos detectados pelo teste sorolõgko
indicam que urna pessoa teve urna resposta imune à SARS-CoV-2, se os sintomas se
desenvolwram a partir da infecção ou a infecção era assintornatica. Os testes de anticorpos são
important. para confirmar que urna infecção .orreu.
PfUNCiP10
O P.biori COVID-I9 IgG/IgM Rapid Tese Device (Fingentick Whick BloodNenous Whole
Blood/Sen./Plasma) é ten teste imunocromatográfico para a detecção qualitativa de
amime. IgG e 1gM para SARS- CoV-2. O teste contém urre tira de membrana e urn invOl.ro
plástico. O dispositivo de teste mostra as letras C, G e Moo lado direito da janela de leitura no
letra 5 acima da ceklade de amostra do dispositivo, em que C significa linha de cancro., G para
linha de teste de IgG, M para linha de teste de IgM e S para a cavidade de a mostra,
remettivarnentr. Para mar o teste, o sangue totalhoro/plasma é aplicado primeiro na cavidade
de 'amostra (5) e depois duas gotas de tampão são aplicadas. A mistura de amostra e tampão
migra ao longo da tira de membrana pana. janela de leitura. Na membrana de nitrocelulose
dentro da janela de leitura, os anticorpos IgG anti-hurnano e IgM antihumano são
pré-rerestidos na área G e na área M separadamente e ore antkorpo anticoelho de cabra é
pré-revestido na área C. Se a amostra for po va para anticorpos IgG SARS.CoV- 2, a linha G
ficará visível. Se a amostra for parkioa para anticorpos IgM SARS-CoV-2, a linha Mna tom.
virivel. Se a amos. for negativa para mtkorpos SARS-CoV-2, sus... linha C fitará visível.
A hrrha de Controle (Oscile. deve .tar visível 3e o teste foi realindo corretamente.
A linha de Controle visível indica que o resultado é válido. Se a linha de Controle não aparecer, o
resultado do teste é inválido. Quando a linha de Controle, • linha de teste IgG e/ou a linha de
teste IgM estão visíveis, 'nso indica um resultado positivo. Quando apenas a linha de Controle
esti rilhe', isso indica um resultada negativo.
MATERIAIS
Materiais Fornecidos
•
•
•
•

Dispositivos de T.tr Embalados Indiridualinente corn com Dessecand
Tampão (3 ml/frasco)
Conta gotas pana Amostra (apenas para sangue total por Punção Digital)
Instrução de uso

Material Necessário, Mau Não Fornecido
• Equipam..e ...Piem. para coleta de mestras
• Microppeta
• Lanceta (apenas para sangue total por Punção Digital)
• Aknotrda de g.. algodão (apenas para sangue total pca Punção Digital)
• Cern/Ruga
a Ciou:e...a-o
• Recipientes de descarte de material de sie° bio6gicoperfurocartantes e não ~orientes
PRECAUÇÃO/ARMAZENAMENTO E ESTADIUDADE DO KIT
• O kit de t.te deve ser ermzenado entre 2 e 30"C (é permitido armazenamento els
refrigerador). Temperaturas moio altas de até 55"C por cm periodo limitada, de tempo (ou
seja, até 48 horas akundladas) não afetam o dmempenho do teste Não guarde chio no
freezer.
• 0 &positivo de teste co tampão permanecem estiveis até a data de verdade impenaa na
embalagens externa. Não use após
. o prazo de valitlede.
• O &posá.de teste dme permanecer na bole selada até ousa
• Não o..,. a boba estiver danificada ou se a riadação estries violada.
• Reccenentlese que o dispositivo de teste seja usadoaor temperatura ambiente (15-3T0.
• Escute o teste o mais rápido p.a.' após remover o dspositivo de t.te da bolsa (dentro de
uma hora).
• Apit, a abertura da bolsa, o t.te é ..oniaefi umidade relativa acima de 70%.
• Não reutifue o dispositivo de teste.

• O EDTA foi ackdado e pode ser usado canso entirearlantr. Outros anticoegulantes não
forem mádados. Não use amostras tratadas com ouros antirearlantes
• Não misture troteie' s delates diferentes de kits de tente.
• Não toque na cavidade de amostre ou na janela de leitura do &soo.. de teste diretamente
com o dedo, pois isso pede Ca.,' resultados incorretos.
AVISOS
•
•
•
•

Somente para uso pofissiond para diagnóstico ir, nitro.
Não cana, beba ou furne na área onde as amostres ou os kits de teste são manmead..
Leia as instruções de uso cuídadnamente antes de trecutar o tetre.
lhe EPI, corno luvas, avental de laboratório e potes& para os olhos ao manuseer amostras.
Siga as diretrizes apropriadas de controle de infecções pana o manuseamento de todas as
encere de sangue e elementos associados.
• Site respingos OV formação de aerossóis e Grame completamente . derramamentos usando
um desinfetante apropriado, como ilcool, isopropanol e hipoclorito de ed..
• Doseentamine e descarte todas as amostras, kits de reação e materiais potencialmente
contaminados, treno se fossem reriduos infecciosos,.on um incipiente de reco EM/ético.
• O tampão contém oxida de sódio a 0,09% corno consernote e pode ser tóxico se ingerida
Quando ocorrer contaminação ocular, lave com água corrente por pelo menos 15 minut..
COLETA, ARMAZENAMENTO E PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS
SANGUE TOTAL POR PUNÇÃO DIGITAL
• Limpe a ponta do dedo inteira (terceiro ou quarto dedo da mão não dominante) com á'lcool ou
outro material de limpeza. Dei. a ponta do dedo secar.
• Pertsat o lado do dedo com urna lanceta .téril.
• Limpe a primeira gota de sangue com um pano ou gaae seco.
• Apetre a parte supenor do conta-gotas e encoste a ponta aberta no sangue. Libere lentamente
a pressão para que o sangue entre no conta-gote. Evite bolhas de ar. Pare de encher quando
o sangue atingir a linha preta rnadada (20 pL).
• Depois de coletar a amostra de sangue do dedo, coloqoe urna gare ou algodão no dedo ate que
o sangrarnento pare.
• O sangue total coletado por pecada no dedo deve ser testada imediatamente, mas não mais de
2 minutos após a coleta.
SANGUE TOTAL DE PUNÇÃO VENOSA
•
•
•
•

Usando punção venosa, colete o sangue total ern um tubo de coleta EDTA e misture bern.
Se a amostra de sangue não for testada imediatamente, ela deve ser refrigerada a 2-8C
Se armazenada entre 2-8°C, a amostra de sangue deve ser testada dentro de? dias.
Não congele amostras de sangue total.

SORO OU PLASMA
• Sm: Colete o sangue total no tubo de coleta (NÃO contendo antkoagulantes) por punção
venosa, deixe repousar por 30 minutos para permitir a cmgolação sanguínea nem seguida,
mntrifugue o sangue para obter a arn.tra de soro.
• adune Colete o sangue total ern um tubo de coleta EDTA por punção verem e depois
centrifugue o sangue para obter urna amostra de plasma.
• A configuração da centrífuga 1000-1500 • g por aproximadamente 5 minut. é necessária e
a refrigeração não é necessária.
• Se es amostras de soro OU plasma não forem testadas imediatamente, elas podem ser
armazenadas a 2.80 por até 3 dias. Se o teste demorar mais de 3 dias, a amostra deve ser
congelada a -2(YCt10'C. Trés (3) ciclos de congelamento/descongelarneno não mostram
impacto no resultado do teste.
PROCEDIMENTO DE TESTE
Deite o dispesitivo, o tampio a • amostra atingir • temperatura ambiente (15-30'0
ant. do MIN.
1. Remova o dispositivo de tese da bolsa de alam.* esne. o mais rápido possível (dentro de
una hora).
2. Coloque o dispo.ioo de teste em une superficie limpa e plana. Escreva o ID da amostra no
drspositivo de teste.
3. Adicione a asnos. e o tampão unidade de amostra (S) do &mos...de t.te.
Para Sangue Tntil por Pringaa Digital
• Encha o conta-gotes e transfira aproximadamente 20 pl. da amostra de sangue total para a
cavidade da amostra (2.
• Port.:emente, segure o frasco de templo verticalmente e adicione 2 gotas de tampão
(aproximadamente 60 pl.) à emende de amostra (Si Inicie o temporizador e aguarde 10
minutos.
Para çonom Total de Pondo Votam
• Una micropipeta pode ser usa& para 20 pl de apliceção de sangue total na cavidade de
amostra (5).
• P.tericmnente, segure s frasco de tampão verticalmente e adicione 2 gotas de tampão
(aproximadamente 60 id.) ã cavidade de arnostra (S). Inicie o tronporizedor e eguanie 10
Pad Usmcmomma.
• Une micropipeta pode sef usa& para 10 g.de apicnió. de sons ou plasma na uvidade
amostra (2.
• Poltesionnente, segure O frasco de tampão verticalmente e adicione 2 gotas de tampão
(aproximadamente 60 pl) á cavidade de amostra (5).Inicie o temporicedor e ag.sde 10
Com.e a distração abaixo.
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4. Quando o teste começar a funcionar, a cor vennelle se mo. pela janela de leitura do
&positivo de teste.
5. Aguardeakeedlinhas.rinelhas aparecerem. leia ce resultados do teste em 10 minutos. Não
1...Limitados após 20 rrinutos.
CRPRMAÇÂO DOS RESULTADOS
Uma linha vermelha aparecerá na área C da janela de leitura para mostrar que o teste está
funcionando corretamente. Esta linha é a linha de Cano
-de.
Unsa én. vermelha que pade aparecer na área G da janela de leitura éalinha de dee de IgG
Uma filha vennelha qca pode aparecer na área M da janda de leitura é a 6nha de teste IgM.
Consulte a ilustração abaria.
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1. Smilidi • GeouWiAnlacl. %pátios
O Panbiori CO910-19 IgG/IgA4 Rapei Teto Dreke (Frigentick Mele Blood/Vermos Whole
Blood/Serten/Flassna) testou 48 amostre de plissam catre EDTA moedas. confirmei.ri.riti.
positivas quando testados comparativamente com teste PCR kder do mercado e 50 enastras de
plasma com EDTAcongelardas coletadas antes da puder. de COVI0-19. 0 resulta& (veja a
tabela alui.) mostra qre o Parei. COVID-19 IgG/Ighl Rapid Test Nese (Fingerstick
Whole BkoctrVenous "Mole Blood/Senan/Plaorna) demonstra tome sensologiclode de 95,8%
(46/48)com intervalo de acederias de 95%de [85,7%-99,5%]e
tape:Acida& de 94,0%
(47150)com intervalo de confiença de 95%de [83,5%-98,7%]e percentual de concondanda de
94,9% (93/98) com 95% de intendo de confiança [88,5%,-98,3%).

Resulte& do
Parei. COVID-19

IgG ou IgM Positivos

IgG/IgM Rapid Test
Derice

113G 4 !EM N.L.".

PCR
Pedião,

Onkel
Nage.

Total

46

3

49

Total

2

47

49

48

50

98

Os resultados para I gG demonstram rena especificiadade de 50/50. uma sensibilidade
de 46/48.
Os resultados para IgM demonstram urna especifickla& de 47/50 e urna sensibilidade de
27/48.
2. Precisara

G

te

Innilitlo

POSITIVO IgG: • A presença da linha de Controle e da lin. de teste de IgG ...janela de leitura
indica um rendado positivo de I gG.
POSITIVO ILM: • A presença da linha de Controle e da linha de teste de IgM na janela de leitura
indica um resultado pose. de IgM.
POSITIVO leG a IgM: • A presença da linha de Controle e da linha de teste IgM e IgG dentro
da janela de leitura indica um resultado positivo para ambos, I gG e IgM.
'OBSERVAÇÃO: A intensida& da cor nas regiões dc Inha de teste IgG e IgM pode variar
dependendo da concentração de anticorpos COVID-19 presentes na amostra. Portanto,
qualquer linha visivel na área Coo M deve ser considerada positiva.
NEGATIVO:
A presença de apenas a linha de Controle e nenhuma linha de teste de IgM e IgG dentro dojonela
de leitura indica uni resultado negativo.
~DO:
Nenhuma presença da linha de Controle na janela de leitura indica sun resultado invalida Se isso
ocorrer, é recomendável ler o IFU novamente e testar novamente a amostra com um novo
dispositivo de teste.
CONTROLE DE QUALIDADE
Uma linha de Controle fica visível dentro da janela de leitura a. a execução do teste. A brisa
de Controle é toada no teste corno um controle processual. Uma linha de Controle visível
confirma &coa.° lateral do tesu foi bem-sucedido, me não é a confirmação de que a amostra
e o tampão foram aplicas. corretamente. As arn.tras de oretrole de qualidade não são
fornecidas neste kit; no entanto, recomenda-se que as amostras de controle de qualidade possam
ser testadas como uma boa pratica de laboratório.
LIMITAÇÃO

Intrams.(me. late)
A precisão' desovada ex.ução foi detenninada testando cinco amostras. trés repetições: soro
negativo, plasma negativo, sangue total por punção venosa negativo, sangue total por Punção
Digital neg.ho e planou positivo com SARS- CoV•2 baixo. Todos os velares mima foram
identificados corretamente >99% d.veres.
Inter..*
A precisão antena ~tração foi determinada testando as mesmas cinco amostras ens irá
repetições: Seno negatiso, plasma negativo, sangue total por punção .nosa negativo, sanguetotal
por Punção Digital negativo e plasma positivo com SARS-CoV-2 baixo. Trés lotes diferentes do
Panbiori COVID-19 IgG/IgM Raiei Teor Device (Fingerstick Whole BloodNenous Whole
Blood/Seruen/Plasma) foram testados mando as amostras ackna. As amostras foram
identificadas corretamente a99% das vezes.
1 Estados interferentes
Para garantir que outras condições médicas (substihicias potencialmente interferentes) não
afetaram o desempenho do Panbiori COVID-I9 IgG/IgM Rapid Test Device (Fingerstkk
Whole Blood/Venous Whole Blood/Sen./Plasmai amostre& sanguenegai. SARS-CoV-2
foi estado de pess. que tiveram cone a.rfkiies. Incluidos (os parênteses mostram o ruirnero
de resultados corretoshernero de amostras); HAMA (3/3); Anticorpo antinuclear (3/3i Fator
reurnatóitle (3/3); Influe,. A e B IgG (313).
O Panberi COVID-I9 IgG/IgM Rapid Test Derice (Fingerstick Whole BkodNenous Whole
Blood/Serum/Plauna) também foi testado com 6 substâncias de imerferincia de inibição.
Incluíam (concentração testada mostrada entre parénteses); Atido ascórbico (0,2 nighnli
Hemoglobina (10 mg/rn1-), Binobire (0,6 ong/rn(); Ácido oriilico (0,6 ingrinL); Albumina
erice humana (20 ong.1..), Trigliceribleo (50 rng/..). Essas substancia foram adicionadas com
plasma SARS.CoV-2 negatim e SARS-CoV-2 baixo positime. resseadon deteste indicaram
9. essas substancias de int.,Ferénsi. não cariar,et impacto no desempenho do Panbiori
COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Desrice (Fmgerstick Wh& BloodNenom Whole
Blood/Ser./Plasmai

1. O Panberi COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device (Fingerstick Whole Blood/Venom Whole
Blood/Sen./Plasma) é apenas para uso diagrestico a. vens Este teste é utifaado para a
detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2 no som humano, plassma e sang. total por
punção digital e punção venosa. Outras fluidos corporais ou amostras diludas podem não
fomecer resultados precisos e não dmern ser use..
2. P. sangue total e plasma por panca° serosa, o EDTA dee ser tosado como enticoagulante.
Outros antir.oaguhntes não foram vedados e podem fornecer result.. incorretos.
3. Como ern todos . testando dagnlistico, todos os resulmdos derem ser interpretados
juntamente com ouras informaçõen arnicas disporíeis para o médico.
4.0 teste detecta anticorpos SARS-C-0V-2 que são forma. COTO parte & resposta M.e
do como i infecção...de por esse vírus, ern vez de detectar o põe& 'eus.
5. Urn resultado negativo não elimina a ~idade de infecçáo" par SARS-00V-2,
principalmente naqueles que es.cram em contato cern o vírus. Testns de acomparnharnento
com diagnóstico molecular derem ~consideradas pene &easter infecção nesses inekviduos.
6. O terie mostrara resultadas sineiros nes seguintes dentições: O título dos noso, anticorpos
para o coromerus na amostra é inferior ao fintim mínimo de detecção do teste ou o noro
anticorpo pad o coroou.. atira aparetress no marnentode coleta da amostra.
7. Não ha conelnio posei. entre • intensithde de som
vermelha na ire. G e/. M e o
...Iode recamo MI amostra.
8. Os resultadas pwkivos podem ser devidos i infecção
. pesada ou presente com cepas de
coronevirus não SARS-CoV-2, comocaronevirus HKUI, N143. 0C43 ou 229E
9. Leros rmultados dos testes ante, de 10 minutos ou &pois de 20 minutos pode dar resultados
incorret..
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML
dica

N° do Alvará:

2019033337

N° do Processo de Concessão:

Data Concessão:

01/10/2019

Data de Validade:

01/10/2024

Emitido pela internet

SITUAÇÃO: Aguardando pagamento

Responsável

Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas

Ateste a validade deste documento no endereço eletrônico: alf.siatu.pbh.gov.br

CNPJ: 03.638.381/0001-27
Razão Social:

Inscr. Municipal:

0.156.284/001-8

Data de Registro:

30/09/2019

COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA

Nome Fantasia:
O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

Área utilizada(m2):

127,00

Endereço
Logradouro:

RUA POUSO ALEGRE

N°:

2585

Bairro:

HORTO

Município:

Belo Horizonte

índice Cadastral do IPTU:
Permissividade da Via:
Zoneamento:
ADE:

Complemento:
CEP:

130108 021 005X

LOJA::

31015-025

Tipo de imóvel constante no IPTU:

Vias de Caráter Misto

LOJA

Regional:

ZAP - ZONA DE ADENSAMENTO PREFERENCIAL

não inserido

10m <= LARGURA DA VIA < 15m

Código

Descrição

Subcategoria Tipologia

464510100

COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E
MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO,
HOSPITALAR E LABORATORIOS (Grupo II)
COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS
PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO
TRABALHO (Grupo II)
COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE
COLCHOARIA (Grupo II)
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICOHOSPITALAR, PARTES E PECAS (Grupo II)
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS (Grupo II)

COMERCIO

465160200

COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA (Grupo II)

COMÉRCIO

464780100

COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E
DE PAPELARIA (Grupo II)

COMÉRCIO

464600200

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE
PESSOAL (Grupo II)

COMÉRCIO

464270200
464940400
466480000
464510300

LESTE - L2

Class.Via: COLETORA

COMÉRCIO
COMÉRCIO
COMÉRCIO
COMÉRCIO

Comércio atacadista de artigos de uso técnico
profissional, máquinas, equipamentos e
ferramentas
Comércio atacadista de artigos de uso pessoal e
doméstico
Comércio atacadista de artigos de uso pessoal e
doméstico
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 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

JONAMENTO
- 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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- Caso sejam utilizados lotes lindeiros a outro(s) logradouro(s), deverá ser verificada a possibilidade de aplicação do
Art. 71-B da Lei 7.166/96, alterado pelo Art. 64 da lei 9.959/2010.
- A emissão de ruídos, sons e vibrações deverão obedecer às determinações da Lei 9.505/2008.
- 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 Sustentabilidade Ambiental de Belo
Horizonte. Maiores informações no sítio do Programa de Certificação (cesa.pbh.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 (placas ou similares), em estabelecimentos não residenciais, depende de
licenciamento prévio junto à Prefeitura, conforme Art. 281 do Código de Posturas, Lei 8.616/03.
- A instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio depende de licenciamento prévio junto à Prefeitura,
conforme Art. 84 do Código de Posturas, Lei 8.616/03.

ESTE DOCUMENTO SOMENTE SERÁ CONSIDERADO VÁLIDO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE ARRECADAÇÃO N° 0619005480638 ATÉ
A COMPENSAÇÃO ELETRÔNICA DA MESMA

N° do Alvará: 2019033337
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ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

N°2019096246 - PROCESSO: 120579 - VALIDADE: 04/11/2020
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, N° 2585 Complemento: LOJA - Bairro: HORTO - CEP: 31015025
que exerce a(s) atividade(s) de:
- COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - CNAE/CBO: 4646002
- COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - CNAE/CBO: 4645103
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
PARTES E PEÇAS - CNAE/CBO: 4664800
- COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
LABORATÓ - CNAE/CBO: 4645101
com a(s) seguinte(s) especialidade(s):
- DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
- DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
- DISTRIBUIDOR DE MáQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MéDICO-HOSPITALAR; PARTES E
PEçAS
- DISTRIBUIDOR DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO
Atividade(s) dispensada(s) de licenciamento sanitário municipal:
4647801 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4651602 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO
TRABALHO
4649404 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
se compromete a:
Observar as boas práticas de fabricação e/ou serviço e a não transgredir as normas legais e regulamentares destinadas à promoção,
recuperação e defesa da saúde, referentes às atividades exercidas. O não cumprimento das mesmas implicará na imposição de
penalidades da legislação sanitária municipal, podendo resultar inclusive no cancelamento deste alvará e/ou interdição do
estabelecimento.

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 n° 17012 de 08 de novembro de 2018 e pela Portaria SMSA/SUS-BH n°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

PREFEnJRA NAUNICIPALPE ESPINOSA
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a Empresa COMERCIAL &
SUPRIMENTOS

RIBEIRO

LTDA,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

n°

03.638.381/000 -1-27, com sede a Rua Pouso Alegre, 2585, Bairro Horto,
na c dade de Belo Horizonte-MG, fornece para Prefeituras instrumentos de
materiais para uso médico: cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
Informo que a mesma assume que cumprirá rigorosamente os
compromissos assumidos com o órgão municipal, com a qualidade e
quantidade na entrega dos materiais, bem como obedecerá aos prazos e
concHçies exigidas nos processos licitatórios.

Esninosa, 02 de março de 2020.

cEL HEITOR

ÀNTLJNYH:.

C.FP

!0,-00(")

ESPINIOSA

MINAS GERAIS

FRUTAL
ATESTADO DE APTIDÃO E CAPACITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Frutal, com sede a Praça Dr. França, n° 100, 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° 03.638.381/0001-27, com sede à Rua Pouso Alegre,
n° 2.585 / Horto / Belo Horizonte / MG / 31.015-025, forneceu à Prefeitura
Municipal de Frutal-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.
Frutal-MG, 11 de março de 2020.
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Márcio José Lúcio de Oliveira
CPF 005.554.756-70
Laboratório Municipal de Patologia Clínica
Contato: 34 3421-2628 /34 9 9995-5536

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM ÓRGÃO PÚBLICO

A COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA, CNPJ N.° 03.638.381/0001-27,
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
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
Telefone: (31) 3524-2700/ 2533-5252 — CNPJ: 03.638.381/0001-27

DECLARACÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 27, V DA LEI N° 8.666/93 E
ALTERACÕES.

A COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA, CNPJ N° 03.638.381/0001-27,
SEDIADA A RUA POUSO ALEGRE, N° 2.585 / HORTO / B LO HORIZONTE-MG
/ 31.015-025, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO IN. V DO ART. 27 DA
LEI N° 8.666, DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LE N° 9.854, DE 27 DE
OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE

EZOITO 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
Rua Pouso Alegre, 2585, Bairro Horto — Belo Horizonte — Minas Gerais — CEP 31.015-025
Telefone: (31) 3524-2700 / 2533-5252 — CNPJ: 03.638.381/0001-27
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Capa de Processo
Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

19/427.794-1

MGP1900665229

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 - 25/09/2019. Autenticação: 7A2B649D8D49E4064143A2F278C8EA61A0178F. 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 — Secretária-Geral.
pág. 2/11
Up~
se

RETÁRIA oe

CONTEF
ORGANIZAÇÕES CONTA EIS LTDA
6a ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE
COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - EPP
NIRE: 3120586854-7
FÁTIMA DE JESUS RIBEIRO, brasileira, separada„
comerciante, nascida em Miralta-MG aos 26/11/1953, 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
FÁBIO MAIA FRANCO, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/MG n° 38903/0-0,
nascido em Santa lzabel do Ivai-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 Fernão 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 FÁBIO MAIA FRANCO, brasileiro,
casado, contador, inscrito no CRC/MG n° 38903/0-0, nascido em Santa lzabel do Ivaí-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, únicos sócios
componentes da firma "COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - EPP"; com
contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o n°
3120586854-7 em 02/02/2000 e alterações posteriores, sob os n°s 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, resolvem 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 Secretaria de 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;
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CONTEF
ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA
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
país 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), dandolhe 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:
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ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA
N° de Cotas
Juliana Ribeiro Fonseca Paranhos
Fátima de Jesus Ribeiro
Totais
SEXTA:

33.250
1.750
35.000

Valor R$
33.250,00
1.750,00
35.000,00

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;
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;
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CONTEF
01t6ANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA
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 país, assim subscrita
N° de Cotas
Juliana Ribeiro Fonseca Paranhos
Fátima de Jesus Ribeiro
Totais
QUARTA:

33.250
1.750
35.000

Valor R$
33.250,00
1.750,00
35.000,00

INICIO DAS ATIVIDADES
A sociedade iniciou suas atividades em 01 de março de 2.000 e

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 SÓCIOS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso,
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ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA
sendo que a mesma ocorrerá em data a ser definida como previsto no parágrafo 3° 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;
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 lzabel do Ivai-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, Heryck Leonardo Resende Paranhos por seu procurador
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CONTEF
ORGANIZAÇÕES CONTA EIS LTDA
FÁBIO MAIA FRANCO, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/MG 38903/0-0, nascido
em Santa lzabel do Ivai-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 — Tel: (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 & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA -EPP, Nire 31205868547 e
protocolo 194277941 - 25/09/2019. Autenticação: 7A2B649D8D49E4064143A2F278C8EA61A0178F. 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 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 Módulo Integrador

Data

19/427.794-1

MGP1900665229

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

-
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o n° 7495697 em 30/09/2019 da Empresa COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA -EPP, Niro 31205868547 e
protocolo 194277941 - 25/09/2019. Autenticação: 7A2B649D8D49E4064143A2F278C8EA61A0178F. 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 — 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 Estado de Minas Gerais

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 19/427.794-1 em 25/09/2019, encontra-se
registrado na Junta Comercial sob o 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 Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo
CPF
456.353.666-00
063.057.666-14

Assinante(s)
Nome
FABIO MAIA FRANCO
JULIANA RIBEIRO FONSECA PARANHOS

.,,,e•

Documento Principal
CPF
456.353.666-00
063.057.666-14

Assinante(s)
Nome
FABIO MAIA FRANCO
JULIANA RIBEIRO FONSECA PARANHOS
Belo Horizonte. segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

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 - 25/09/2019. Autenticação: 7A2B649D8D49E4064143A2F278C8EA61A0178F. 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 — Secretária-Geral.
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In MAMA 0

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

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

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 - 25/09/2019. Autenticação: 7A2B64908D49E4064143A2F278C8EA61A0178F. 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 — Secretária-Geral.
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[JULIANA RIBEIRO FONSECA PARANHOS

r
[0

DOCADENT1DADE / OR.EN
iSSOR Lb*:
G

1993227217

MG12291706

SSP

CPF

MG

DA/A NASCIMEMO

63.057.666-14 F17/07/19831

-

çA0

JOSIAS EUSTAQUIO DA
FONSECA
ROSANGELA RIBEIRO
FONSECA

r,:„.,..,....„..,,,,,,,,„..?..„:„.TI
PERMISSA0

ACC

•

Frffi
,...:.,.;:,:.::).:::,:u:i..,...5:..,::::>;:::,í.......:..,0.,

Ne ~RO

r VALIDADE

03646095254

r

I 05/03/2025

C3 HÁ&

CALMA,

LITAÇÂO

26/07/2005

Cii.SERVAÇutS

1993227217

PROIBIDO PLASTIFICAR

war

.4••••10. •••

18.00.4140

4~4.411.1•41.011.14.11.0..,

•~

,11

ASSINATURA C.A) f, t/ft TAIJUR

ioci

DATA EMISSÃO

[B ELO HORIZONTE,

06/03/2020

MG

Kleyverson Rezende
)iretor 1)ETRAN/151C
'..04ATU1A tãO EMISSOR

MINAS GERAIS

41478188680
MG572269250
•

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 Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL
Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características
abaixo, por mim conferido e autenticado sob o n° 997 00887 em 20/05/2020. Assinado
digitalmente por Rogério Cecilio Ramos Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.
jucemg mg.gov br/Portal/pages/imagemProcessoivialinicalsf) e informar o número de protocole e
a chave de segurança abaixo:
Chave de Segurança
flOf

20/290.428-8

Identificação da Empresa
Nome Empresarial:

COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA -EPP

Nirei

3120586854-7

CNN:

03 638.381/0001-27

Município:

BELO HORIZONTE

Identifioação do Livro Digital
Espécie

DIARIO

Número de Ordem:

20

Período de

02/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)
CPF

Nome

CRC

456,353.666-00

FABIO MAIA FRANCO

38903/0-0

Documento assinado eletrônicamente por Rogério Cecília Ramos, Servidor(a)
Público(a), em 20/05/2020, às 1653 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte quarta-feira, 20 de maio de 2020
Nto A autencidade desse documento pode ser conferida no portat~içosda jucenn
informando o número do protocolo 20/290.428-8.
e Vr

". •

Página: 1

Termo de Abertura
:

Dados da empresa

,..

„

.

Nome Empresarial:
COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO I„TDA --EPP
N11.2L:

3120586854-.7

NIRE Anterior

03.638.381/0001-27

CNPJ:

Nome Anterior
Município

UF

BELO HORIZONTE

Inscrição

Inscrição Municipal

0620666510066

Data do ato constitutivo em Junta Comercial

MINAS GERAIS
015628400018

02/02/2000

Dados do Livro
Finalidade:

DIARIO

Número de ordem.

1 Quantidade de páginas

20

Data Encerramento do Exercício

31/' ' ,_'.. :,.(: I ! ,

Data

152
20/05/2020

Assinante(s)
CPF

Nome

Função

CRC

456,353.666-00

FABIO MAIA FRANCO

Prucurador/Contador

38903/0-0

O assinante acima esta representando

C
à
,.
'

CPF

Nome

Função

063 057 666-14

JULIANA RIBEIRO FONSECA FARANHOS

SOCIO - ADMINISTRADOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o ir" 20/290.428-8 nu dia 20/05/2020. Os dados de autenticação (rStát) contidos no Termo de Autenticação que deverá
ser validado conforme informações constantes do mesmo
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DISTRIBUIDORA PARANFiOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

EPP

CNPJ 06.867.357/0001-58
BAL. ANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31112/2019

ATIVO

PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE

1.883.444.913

CAIXA GERAL

PASSIVO CIRCULANTE

350.947,22

FORNECEDORES EM GERAL

Caixa

9.169,29

BANCOS CONTA MOVIMENTO
Rance do Brasil S/A - '6 904-9
Rance nau Unibance S/A -

Fornecedores a Pagar

248.968.34

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A
RECOLHER
15 636,49
Imõosto Simples a Recolher

48 728,68

1.2 LIS a Recolher

45 259,94

2 324,99

59957-2

APLICAÇÕES RENDA VARIÁVEL
RETENÇÕES A RECOLHER
Aplicações Financeiras - Banco do
Brasil
Aplicações Financeiras - Banco ltoü
CREDITOS POR VENDAS A PRAZO
Clientes a Receber
ESTOQUES DE MERCADORIAS
Mercadorias Conta Estoque

256.850,49
33.000,00
1.161 (92,90
384.610,80

NÃO CIRCULANTE

490.606,61

IMOBILIZADO

~SÃO Alimentícia a Pagar
iRnr Sobre Salários
inru, Sobre Serviços
IHRF Subiu Feries
Impostos edurais
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR
Salários a Pagar

5 289,00
414,00

Contribuição Sindical a Pagar

Equipamentos de Informática

30.920,07

Máquinas e Equipamentos

4.281,09

Instalações

5.060,36

Moveis e Utensilies

2.030,00

414,00
1.805,31
13.50
021,96
41,85

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A
PAGAR
I N.S.S. a Pagar

807.47

F.G.T.S. a Pagar

995.07

OUTRAS CON1AS A PAGAR
Veicules

20.230.56
rua:duna a Pagar

!moveis

1.111,41

750.000.00
37.85

Energia Lletrica a Pagar
Sistema de Comunicação

23.592.43
59.59

Consumo de Agua a Pagar
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

1 499.25

1ionorários Contábeis a Pagar
Depreciações Acumuladas de
Equipamentos de Informático
Depreciações Acimiulcr,at5 fIt' Máquinas
e Equipamentos

(30.920.07)
; 4 28! 00)

900,00
2 017 164.35

Aluguel a Pagar
PATRIMÔNIO
CAPITAL SOCIAL

Depreciações Acumuladas
Instalações
Depreciações Acumuladas
Utensilios
Depreciações Acumuladas
Depreciações Acumuladas
Depreciações Acumuladas
da Comunicação
TOTAL DO ATIVO

de

(1 904 29)

de Moveis e

(2 819.48)

de Veiculos
de Imoveis
de Sistema

(26 230 56)
(262.500.00)
323.592,43)

35 000,00

Capital Subscnto
RESERVAS

1.982.164,35
2.374.111,57

Reservas da Lucros
TOTAL DO PASSIVO

2.374.111,57

Bolo Horizonte, 20 de Maio de 2020

CONWITCIAI

nOrRIMENTOS RiDEIRO LTDA • 1:PP
remo MA1A
marc 1, Arum
(1Pr 455 353 iii;i3-00

CONTEI- O13UANIZACOE5 CONTAREIS LTDA
CONTADOR CRC 5022/0MG
cPF 45 ,353088.90

JULIANA ABEIRO F ONSE CA l'ARANtiOS

Junta Comcicial do Estado de Mnas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o n° 20/290 479.9 no dia 20/05/2020. Os dados rie autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
ser validado conforme infornlaçõeS constantes do mesmo
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20t05/2020

DEMONSTRAÇA0 DO RESULTADO DO EXEROICIO EM 31112/201e
COMERCIAL 4 SUPRIMENTOS RIBEIRO ITEM EPP

11 08 33

Pág, 01.50

CNPJ 03.638.341/0001-27

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL DE VENDAS
Vendas de Mercadorias a Prazo

534.437,50

DEDUÇÕES DE VENDAS
Vendas Canceladas

(768,50)

IMPOSTOS SOBRE VENDAS
Imposto Simples

(48.856,75)

CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS
Compras de Mercadorias à Vista
Compras de Mercadorias a Prazo
Mercadorias Conta Estoque Inicial
Mercadorias Conta Estoque Final

(433.680,00)
(12.409,58)
(69.401,64)
72.871,72

SALÁRIOS E ADICIONAIS DE PESSOAL
Salários
130 Salários
Férias

(6.306,40)
(7.057,00)
(6.620,00)

ENCARGOS SOCIAIS
F.G.T.S.

(1.288,92)

BENEFICIOS
Assistência Médica - Plano de Saúde

(3.469,54)

MATERIAIS E SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO
Despesas com Telefone

(80,59)

DESPESAS DE OCUPAÇÃO
Despesas com Aluguel

(800,00)

DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS
Despesas com Fretes e Carretos

(16.968,73)

SERVIÇOS EM GERAL
Despesas com Honorários Contábeis
Despesas com Entidades de Classe

(1.521,82)
(500,00)

DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancárias
Juros e Multas

(5.484,34)
(49,02)

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas com Depreciações de Maquinas e Equipamentos
Despesas com Depreciações de Equipamentos de Informática

(395,16)
(52,65)
(8,401,42)

RESULTADO DO EXERCICIO
Noconaocornosa awatiddo do aumento DonionaltatÉvo, Mdlitil(k) uni 31 do do:uva-ou du 2015

Belo Hoo‘odlo 20 do maio de 2020

COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA • EPP
FABIO MAIA FRANCO
PROCURADOR

cor•ireff

ORCIANIZACOES CON1ABEIS L-roA

CON I ADOR: CRC.5022/0 MG
CPF 466,3h3 860-CO

CPF 4511.353,68A-00
JUILANA RIBEIRO FONSECA PARANHOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o n" 20/700 428-8 no dia 20/05/2020 Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que devera
ser validado conforme informações constantes do mesmo
pág. Junta Comercial 150/152

pag .uisi
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÓNIO LIQUIDO
Lucros/Prejuizos
Reserva
Capital
Acumulados
Social
de Lucros
•
12.352,79
60.000,00
0,0O

Saldo em
31/12/2018
Lucro Liquido
do Exercício
Reserva de
Lucros.
Redução de
Capital Social
Soldo em
31/12/2019
717.212,53

72.352,79
644.859,74

644.859,74
64.1 . d'59,74

Total

(644.859,74)

0,00
0,00

(25.000,00)

0,00

682.212,53

35.000,00

COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - EPP
CNPJ: 03.638.381/0001-27
DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2019

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(")

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimento de ClienLç-s
Pagamento de Fornecedotos
Pagamento de Pessoal
Pagamento de Pre,— hal, r ,-.
Pagamentos dc., :lt-tvi
Pagamento de Tribat, ,J
F.agament
el,..!
Outro
Fluxo .:.:. Caixa das At i
opor

(+)
(-)
(-)
Ul
(+)
(-)

r.

:

R$

)1

R$
1,.$

2019
1.210.767,81
894.617,90
110.157,77
8.982,00
20.668,19
152.3b8,34
15.458,47

R$

8.555,14

R$
R$
R$
R$

l

nai ,

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Resgate de Aplicações
Aplicações Financeiras
Fluxo de Caixa das At HH
de invest imentor,
Variação Liquida do
Disponibilidades n,
H
-.
Disponibliidade

R$
(R$
(R$

vidade
.!.:xercicio
!'

R$
R$
R$

•

31.134,75
32.260,74)
525,99)
8.029,15
44,19
8.013,34

exatidão das demons trações, executadas
a
Reconhecemos
acordo
os
documentos
por
nOs fornecidos e que agora faz parte
com
do
1
zelo
ru j a
e
guarda
nosso:-7
integrante
de
nos responsabilizams.
NA° Huozoolo itá cio mim" do 2(110

COMERCIAL 1 SUPRimt_NI OS mar rto
FALHO NIAIA FRANCO
PROCURADOR
CPF 456.353658-30
JULIANA RIBEIRO FC)NSFOA PARAM IOS

••

t,P1-,

,-.GrOFF OW.ANIZAO ES CONTAREIS LTD*
CON I AOOR: CrC 5022/0M0
CPF 456 53 565-00

Junta Comercial do Estaca:ide Minas Gereis
Este Livro to, protocolado sob o ir 20/2W 428-8 no da 20/05/2020 Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
ser vaildado conforme informações constantes do mesmo
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Termo de Encerramento
,

A

„.

Dados da empresa

Nome Empresarial:
COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LIDA -EPP
3120586854-7

NIRE:

03 638,381/0001-27

CNRI

NIRE Anterior

Nome Anterior:
Município.
Inscrição

UF

BELO HORIZONTE

j

0620666510066

Inscrição Municipal:

MINAS GERAIS
015628400018

.,

Dados do Livro
Finalidade:

C)IARIO

Número de

20

Quantidade de paginas,

[pata assinatura

a.

20/05/2020

152
Periodo de escrituração

Inicio,

Fim

02/01/2019

31/12/2019

Período de retificação:
I-un

Início.

Assinante(s)
CPF

Nome

Função

CRC

456 353 666-00

FABIO MAIA I . BANCO

Procurador/Contador

38903/0-0

O assinante acima está representando:

CPF

'Nome

Função

063.057,666-14

JULIANA RIBEIRO FONSECA PARANHOS

SOCIO - ADMINISTRADOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o n° 20/290 428-8 no dia 20/05/2020 Os dados de autenticação estíNa contidos no Termo de Autenticação que deverá
ser validado conforme informações constantes do mesmo

pag Junta

COITIOrelili

152/152

CONTEFj
ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA

COMERCIAL & SUPRIMENTOSRIBEIRO LTDA - EPP
CNPJ: 03.638.381./0001-27
Insc.Estadual: 062066651.00-66
Rua Pouso Alegre, 2595 — Horto
CEP: 31015-025
Belo Horizonte — Minas Gerais
Telefax: (31) 3524-2700

LG = Indice de Liquidez Geral
SG = Solvência Geral
LC = índice de Liquidez Corrente
EG = índice de Endividamento Geral
LG = AC + RLP
PC + ELP
SG =

AT
PC + ELP

LC = AC
PC
EG = PC + ELP
AT

AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
ELP =' Exigível a Longo Prazo
AT = Ativo Total
RLP = Realizável a Longo Prazo

LG =

900.966,23 =4,90
183,583,88

SG =

900.796,41 = 4,90
183.583,88

LC =

900.966,23 = 4,90
183.583,88

EG = 183.583 88 = 0,20
900.796,41
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019

03.638.381/0001-27
COMERCIAL & SUPRIMENTOS
RIBEIRO LTDA - EPP
Rua Pouso Alegre, 2595
Bairro Horto - CEP 31.015-025
MG
BELO HORIZONTE

RANCO
FA
4'24 salas 60/609
Rua doCari
Belo Horizor e - MG tel. 3271-9670
Contador CRC - MG 38903/0-0
CPF 456.353.666-00

Rua dos Carijós, 424- Salas 608/609 - Telefax: (31) 3271-9670 • FAX (31) 3271-9680 - CEP 30120-064 - Belo HorizonteMG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina — BA
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DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Cumpridas as formalidades legais, na qualidade de Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL), designado
pela Portaria n°. 001/2020, determino a remessa do processo de dispensa n° 037/2020, com toda a documentação
anexa, à Assessoria Jurídica para apreciação e emissão de parecer jurídico, no sentido de dar prosseguimento ao mesmo,
Cumpra-se. Junte-se.
Almadina, 07 de agosto de 2020
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PARECER JURIDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 077/2020
PROCESSO DE DISPENSA N° 037/2020
Requerente: Comissão Permanente de Licitação
Assunto: Dispensa de Licitação
A Comissão Permanente de Licitação consulta-nos sobre a legalidade da dispensa de licitação para a DISPENSA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 500,00 (QUINHENTOS) TESTES RAPIDOS (EXAMES) QUE
DETECTAM A PRESENÇA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DESSE MUNICIPIO, no valor total

de R$ 24.000,00 ( Vinte e quatro mil reais).
A Prefeitura Municipal de Almadina justifica o pedido de dispensa, argumentando que a dispensa

encontra respaldo jurídico no art. 24, inciso II da Lei n°. 8.666/93, que dispõe sobre dispensa de licitação, verbis:
"Art. 24— É dispensável a licitação:
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea a, do inciso II do artigo
anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
Observada a natureza da despesa, e atento ao senso comum, verifica-se, desde logo, que a contratação demanda a
realização de Dispensa, sendo o limite máximo para realização nesta modalidade, atualmente, é de:
I — para obras e serviços de engenharia:
a) convite — até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)
b) na modalidade tomada de preços — até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais)
c) na modalidade concorrência — acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais);
II — para compras e serviços:
a) na modalidade convite — até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)
b) na modalidade tomada de preços — até R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais)
c) na modalidade concorrência — acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais).
Com as alterações, a dispensa de licitação passa para:
I — para obras e serviços de engenharia: R$ 33.000,00 (trinta e três mil Reais)
II — para compras e serviços: R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos Reais). Observando a previsão orçamentária
verificamos que o valor obedece à referida modalidade.
Foi certificada pela Assessoria Contábil a existência de dotação apropriada e saldo orçamentário,
devidamente consignados no orçamento, lavrando-se a competente certidão.
A Contabilidade ainda certificou que a despesa enquadra-se no disposto no art. 16 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, preparando a estimativa do impacto orçamentário-financeiro.
O Processo de Dispensa traz os requisitos mínimos do Art. 24, inciso II da Lei 8666/93.
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Para realização de contratação direta, deverão ser observadas, entre outras, as formalidades prévias

do exame das condições de habilitação da pessoa a ser contratada, bem como a situação do veículo a ser utilizado, da
ratificação e publicação da dispensa no prazo de cinco dias.
É nosso parecer.
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CPL
Cumpridas as formalidades legais, na qualidade de Presidente da CPL, designado pela Portaria 001/2020, determino
a remessa do processo de Dispensa n° 037/2020, à Controladoria Interna da Prefeitura Municipal de Almadina para
apreciação, no sentido de atestar sua regularidade.

Almadina, 07 de agosto de 2020
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PARECER DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO
O Sistema de Controle Interno, no uso de suas atribuições, após a análise do Processo de Dispensa
n°037/2020, emite parecer favorável pela realização da despesa, haja vista terem sido cumpridos todos os procedimentos
necessários à sua legalização, sendo que, foram atendidos os pressupostos existentes na Lei de Responsabilidade Fiscal,
Lei de Licitação Públicas, Lei 4.320/64 e demais disposições aplicáveis à matéria.
Outrossim, fora certificado a correta eternização dos atos administrativos, com a correta publicação em
local próprio estabelecido na Lei Orgânica e Lei de Licitações.
Em assim sendo, somos favoráveis à realização da despesa.
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