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UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

DADOS DA EMPRESA

Endereço do Empreendimento:
TRECHO SIA TRECHO 3, S/N, ZONA INDUSTRIAL (GUARA), RA SIA, 71200-030,
BRASILIA, LOTE 625/695 SALA 407 BL A E SALA 301 BLOCO B

Número de Registro:
53201128857

Nome da Empresa:

CNPJ:
04.925.446/0001-88

Inscrição Estadual:

Consulta por QR Code

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

MEI:OUTROSPorte da Empresa: NÃO

Natureza Jurídica:

Utiliza área Pública: (X) NãoSim( )

( ) (X)Sim NãoExecuta música ao vivo, mecanizada e/ou eletrônica:

Dias de Horário
Terça-Feira 08:00h às 18:00h

Quarta-Feira 08:00h às 18:00h

Segunda-Feira 08:00h às 18:00h

Quinta-feira 08:00h às 18:00h

Sexta-Feira 08:00h às 18:00h

Área Utilizada (m²): 390,0

Área Total Edificação (m²): 390,0

PARECER DA VIABILIDADE

Atividade Principal
4773-3/00• Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos

8640-2/08• Servicos de diagnostico por registro grafico - ecg, eeg e outros exames analogos

8292-0/00• Envasamento e empacotamento sob contrato

5211-7/99

Complemento

DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS

• Depositos de mercadorias para terceiros, exceto armazens gerais e guarda-moveis

Atividades Secundárias
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4789-0/05• Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios

4645-1/01• Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de
laboratorios

8650-0/99

Complemento

 ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE

• Atividades de profissionais da area de saude nao especificadas anteriormente

5211-7/01• Armazens gerais - emissao de warrant

7739-0/02• Aluguel de equipamentos cientificos, medicos e hospitalares, sem operador

LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO
DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL

4773-3/00 Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos 09/03/2026

8640-2/08 Servicos de diagnostico por registro grafico - ecg, eeg e outros
exames analogos

09/03/2026

8292-0/00 Envasamento e empacotamento sob contrato 09/03/2026

5211-7/99 Depositos de mercadorias para terceiros, exceto armazens gerais
e guarda-moveis

09/03/2026

4789-0/05 Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios 09/03/2026

4645-1/01 Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico,
cirurgico, hospitalar e de laboratorios

09/03/2026

8650-0/99 Atividades de profissionais da area de saude nao especificadas
anteriormente

09/03/2026

5211-7/01 Armazens gerais - emissao de warrant 09/03/2026

7739-0/02 Aluguel de equipamentos cientificos, medicos e hospitalares, sem
operador

09/03/2026

Atividades Licenciadas

ValidadeDescriçãoCNAE

INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM

4773-3/00 Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos 09/03/2024

8640-2/08 Servicos de diagnostico por registro grafico - ecg, eeg e outros
exames analogos

09/03/2024

8292-0/00 Envasamento e empacotamento sob contrato 16/04/2024

5211-7/99 Depositos de mercadorias para terceiros, exceto armazens gerais
e guarda-moveis

16/04/2024

4789-0/05 Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios 09/03/2024

4645-1/01 Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico,
cirurgico, hospitalar e de laboratorios

09/03/2024

8650-0/99 Atividades de profissionais da area de saude nao especificadas
anteriormente

16/04/2024

5211-7/01 Armazens gerais - emissao de warrant 16/04/2024

7739-0/02 Aluguel de equipamentos cientificos, medicos e hospitalares, sem
operador

09/03/2024

Atividades Licenciadas

ValidadeDescriçãoCNAE
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - VISADF

5211-7/99 Depositos de mercadorias para terceiros, exceto armazens gerais
e guarda-moveis

16/04/2024

4789-0/05 Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios 09/03/2024

8650-0/99 Atividades de profissionais da area de saude nao especificadas
anteriormente

09/03/2024

5211-7/01 Armazens gerais - emissao de warrant 16/04/2024

4645-1/01 Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico,
cirurgico, hospitalar e de laboratorios

30/04/2022

Atividades Licenciadas

ValidadeDescriçãoCNAE

4773-3/00 Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos

8292-0/00 Envasamento e empacotamento sob contrato

7739-0/02 Aluguel de equipamentos cientificos, medicos e hospitalares, sem operador

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE Descrição

8640-2/08
Servicos de diagnostico por registro grafico - ecg, eeg e outros
exames analogos

Em estudo

Atividades Não Licenciadas

CNAE Descrição Situação

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF

4773-3/00 Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos

8640-2/08 Servicos de diagnostico por registro grafico - ecg, eeg e outros exames analogos

8292-0/00 Envasamento e empacotamento sob contrato

5211-7/99 Depositos de mercadorias para terceiros, exceto armazens gerais e guarda-moveis

4789-0/05 Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios

4645-1/01
Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de
laboratorios

8650-0/99 Atividades de profissionais da area de saude nao especificadas anteriormente

5211-7/01 Armazens gerais - emissao de warrant

7739-0/02 Aluguel de equipamentos cientificos, medicos e hospitalares, sem operador

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE Descrição
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POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF

4773-3/00 Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos

8640-2/08 Servicos de diagnostico por registro grafico - ecg, eeg e outros exames analogos

8292-0/00 Envasamento e empacotamento sob contrato

5211-7/99 Depositos de mercadorias para terceiros, exceto armazens gerais e guarda-moveis

4789-0/05 Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios

4645-1/01
Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de
laboratorios

8650-0/99 Atividades de profissionais da area de saude nao especificadas anteriormente

5211-7/01 Armazens gerais - emissao de warrant

7739-0/02 Aluguel de equipamentos cientificos, medicos e hospitalares, sem operador

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE Descrição

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI

4773-3/00 Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos

8640-2/08 Servicos de diagnostico por registro grafico - ecg, eeg e outros exames analogos

8292-0/00 Envasamento e empacotamento sob contrato

5211-7/99 Depositos de mercadorias para terceiros, exceto armazens gerais e guarda-moveis

4789-0/05 Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios

4645-1/01
Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de
laboratorios

8650-0/99 Atividades de profissionais da area de saude nao especificadas anteriormente

5211-7/01 Armazens gerais - emissao de warrant

7739-0/02 Aluguel de equipamentos cientificos, medicos e hospitalares, sem operador

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE Descrição
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF

4773-3/00 Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos

8640-2/08 Servicos de diagnostico por registro grafico - ecg, eeg e outros exames analogos

8292-0/00 Envasamento e empacotamento sob contrato

5211-7/99 Depositos de mercadorias para terceiros, exceto armazens gerais e guarda-moveis

4789-0/05 Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios

4645-1/01
Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de
laboratorios

8650-0/99 Atividades de profissionais da area de saude nao especificadas anteriormente

5211-7/01 Armazens gerais - emissao de warrant

7739-0/02 Aluguel de equipamentos cientificos, medicos e hospitalares, sem operador

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE Descrição

SUBSECRETARIA DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL - SUSDEC

4773-3/00 Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos

8640-2/08 Servicos de diagnostico por registro grafico - ecg, eeg e outros exames analogos

8292-0/00 Envasamento e empacotamento sob contrato

5211-7/99 Depositos de mercadorias para terceiros, exceto armazens gerais e guarda-moveis

4789-0/05 Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios

4645-1/01
Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de
laboratorios

8650-0/99 Atividades de profissionais da area de saude nao especificadas anteriormente

5211-7/01 Armazens gerais - emissao de warrant

7739-0/02 Aluguel de equipamentos cientificos, medicos e hospitalares, sem operador

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE Descrição
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