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Fl.________________

Visto______________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2016
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016

PROCESSO Nº 08.00194-00/2015

OBJETO:  FORMAÇÃO  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  E  FUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (INSUMOS) DE USO CONTÍNUO NA ÁREA
DE  PATOLOGIA  CLÍNICA  E  DIAGNÓSTICO  LABORATORIAL,  conforme  especificações
técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão
ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS Dia 01/08/2016 às 10:00 horas.

LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 11/08/2016 às 10:00 horas.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/08/2016 às 10:00 horas.

DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 12/08/2016, às 10:00 horas.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília/DF.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAIS:
Telefones: (0xx69) 3901-2950.
E - mail: c  plequipe2@  hotmail.com
Endereço: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.
Sala da Comissão Permanente de Licitação, subsolo.
Av: Jorge Teixeira, n°. 1146, Bairro Nova Porto Velho.
CEP: 76.820 - 116 – Porto Velho – RO

site: www.licitacoes-e.com.br – Acesso Identificado.

O  EDITAL completo  poderá  ser  obtido  pelos  interessados  na  CPL  -  SAÚDE,  em  meio
magnético, mediante entrega de um CD-R vazio e/ou Pen Drive, de segunda a sexta-feira no
horário  das 08:00 às 14:00 horas no endereço acima, ou ainda pelo  endereço eletrônico
http://www.portovelho.ro.gov.br Quaisquer dúvidas contatar pelo telefone (0XX69) 3901 –
1500 nos horários anteriormente explicitados.

Porto Velho, ___de ___________ de 2016.

CARLOS AIRES JACÓ CORRÊA JÚNIOR
Pregoeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro  Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 - 2941
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

EDITAL Nº 017/2016 - SRP 012/2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2016
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
PROCESSO Nº 08.00194-00/2015

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, por intermédio do pregoeiro designado pelo Ato de
Designação Nº 001/2016/GAB/SEMUSA/PMPV de 01/06/2016, publicado no Diário
Oficial  do  Município  Nº  5217  de  01/06/2016,  torna  público  para  conhecimento  dos
interessados que fará realizar licitação na modalidade  PREGÃO na forma ELETRÔNICA do
TIPO  MENOR  PREÇO  POR  LOTE, visando  atender  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde-
SEMUSA, o qual será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Federal nº
5.504.2005,  pelo  Decreto Municipal  nºs 10.300 de 17.02.2006 e  13.707, de 21.11.2014,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93
(com suas posteriores alterações), bem como Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro
de 2006 e suas alterações pela Lei Complementa Nº 147, de 7 de agosto de 2014 e demais
normas regulamentares estabelecidas neste ato convocatório, cujas propostas deverão ser
entregues nos termos estipulados neste edital e seus anexos.

1. DO OBJETO, DAS DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO.

1.1.  FORMAÇÃO DE  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA  AQUISIÇÃO
DE  MATERIAIS  DE  CONSUMO  (INSUMOS)  DE  USO  CONTÍNUO  NA  ÁREA  DE
PATOLOGIA  CLÍNICA  E  DIAGNÓSTICO  LABORATORIAL, conforme  especificações
técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital, os quais deverão
ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 01/08/2016 às 10:00 horas.

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 11/08/2016 às 10:00 horas.

1.4 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/08/2016 às 10:00 horas.;

1.5 DATA DO PREGÃO / DISPUTA DE PREÇOS: 12/08/2016 às 10:00 horas.;

1.6. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 

1.7. Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos:

a) Anexo I: Especificações Técnicas dos produtos/ Modelo Proposta;
b) Anexo II: Termo de Referência;
c) Anexo III: Modelo de Declaração Independente de Proposta;
d) Anexo IV: Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo;
e) Anexo  V:  Modelo  de  Declaração  quanto  ao  cumprimento  das  Normas  Relativas  ao

Trabalho do Menor;
f) Anexo VI: Minuta da Ata de Registro de Preços;
g) Anexo VII: Minuta de Contrato;
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2. PRAZO DE VALIDADE DA ATA

2.1. O Registro de Preços, decorrente deste Pregão Eletrônico, terá a validade de 12 (doze)
meses consecutivos, a contar da data da publicação original da Ata de Registro de Preços
no Diário Oficial do Município - DOM.

2.2. Durante o prazo de vigência da Ata, a Administração não será obrigada a adquirir o
produto referido neste Edital  e seus anexos,  exclusivamente pelo  Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas, sendo, entretanto, assegurada aos
beneficiários  do  registro,  a  preferência  de  fornecimento  em  igualdade  de  condições.  A
Administração  poderá,  ainda,  cancelar  a  Ata,  na  ocorrência  de  alguma  das  hipóteses
legalmente previstas, garantidos à(s) empresa(s), neste caso, o contraditório e ampla defesa.

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

3.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico
que promova a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-
se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases. A partir do
horário  previsto  neste  Edital,  a  sessão  pública  na  internet  será  aberta  por  comando do
pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

3.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA,
designado  Pregoeiro, mediante  a  inserção  e  monitoramento  de  dados  gerados  ou
transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil
S/A , no endereço,  www.licitacoes-e.com.br, opção “acesso identificado”.

3.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório em epígrafe deverão
ser enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da
Sessão  Pública,  exclusivamente  por  meio  eletrônico,  via  internet,  pelo  e-mail
c  plequipe2@hotmail.com  ;

3.4.  As  consultas  formais  serão  respondidas  diretamente  aos  licitantes  interessados  e
disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br,  no  campo  MENSAGENS,  no  link
correspondente a este edital.

3.5. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para recebimento e
abertura da proposta, atentando também para a data e horário para abertura da sessão e
início da disputa.

3.6. Este Edital e seus anexos serão disponibilizados aos licitantes, exclusivamente por meio
magnético, na Secretaria de Municipal de Saúde - SEMUSA, na sala da Comissão Permanente
de Licitação – CPL - SAÚDE, cito à rua: Av Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho -
CEP:  76.820 -  116 – Porto  Velho – RO ou no  site  do Banco do Brasil  SA,  no endereço
eletrônico  www.licitaçoes-e.com.br ou ainda, no site da Prefeitura Municipal de Porto Velho-
RO no endereço eletrônico www.portovelho.ro.gov.br;
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4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. Se a eventual contratação ocorrer neste exercício, as respectivas despesas decorrentes
da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados
no orçamento,  deste exercício financeiro,  do Município  de Porto  Velho,  que tem como
Projeto Atividade e Elemento de Despesa de unidade ou órgão administrativo envolvido, a
seguir especificado

Projeto de Atividade
A) P.A: 08.31.10.302.264.2.282 – Manutenção da Rede Diagnóstica Laboratorial instalados
nas unidades de saúde.

FONTE RECURSO: 
a) 01.07 – Recursos do Tesouro / Sistema único de saúde -sus.

ELEMENTO DE DESPESA: 
a) 33.90.30 – Material de Consumo

4.2 VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 5.963.684,00 (cinco milhões novecentos e
sessenta e três mil seiscentos e oitenta e quatro reais).

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1.  Poderá  participar  desta  licitação  toda  e  qualquer  firma  individual  ou  sociedade,
regularmente estabelecida no País, desde que atenda a todas as exigências contidas neste
Edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

5.2.  A  presente  licitação  será  realizada  através  de  sistema  eletrônico,  de  modo  que  os
licitantes  ou  seus  representantes  legais  deverão  estar  previamente  cadastrados  junto  ao
provedor do sistema eletrônico – Banco do Brasil  S/A,  através do portal  de licitações no
endereço eletrônico  www.licitaçoes-e.com.br, devendo o interessado preencher o termo de
adesão e apresentar a documentação exigida para ter acesso ao portal. 

5.3. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a
proponente  deverá  manifestar  o  pleno  conhecimento  e  atendimento  às  exigências  de
habilitação previstas neste Edital;

5.3.1 –  As  empresas  participantes  do  procedimento  licitatório  quando  da  declaração  no
sistema  de  que  cumprem todos  os  requisitos  de  habilitação  do  edital,  automaticamente,
estará, declarando, ainda o atendimento aos Anexos III, IV e V (Declaração de Elaboração
Independente de Proposta, Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo e Declaração
Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao Trabalho de Menores), deste Edital.

5.4. Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrarem em uma ou mais
das seguintes situações:

a) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou outras penalidades impostas
por  qualquer  órgão  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Velho-RO  motivada  pelas  hipóteses
previstas no artigo 88, da Lei no. 8.666/93;
b) sejam declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública;
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c) estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação;
d) empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

5.4.1. Por se tratar de produtos comum, no mercado, não será admitido a participação de
empresas, na condição de consórcios; 

5.5.Todos os documentos a serem entregues deverão ser impressos por qualquer processo,
sem  rasuras,  emendas,  ressalvas  ou  entrelinhas,  devendo  aqueles  que  não  forem
apresentados em papel timbrado trazer a razão social ou denominação social do emitente, e
deverão ainda, ser apresentados em originais ou fotocópias autenticadas,  exclusivamente,
por  Tabelião  de  Notas,  ou  ainda,  autenticados  por  servidor  pertencente  à  Comissão
Permanente de licitação – CPL - SAÚDE, mediante apresentação e conferência dos originais.

6. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

6.1. CONDUÇÃO DO CERTAME

6.1.1-  O  certame  será  conduzido  pelo  Pregoeiro,  que  terá,  em  especial,  as  seguintes
atribuições:

I. Coordenar o processo licitatório;
II. Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas a este Edital, apoiado pelo setor
responsável pela sua elaboração;
III. Conduzir a sessão pública na Internet;
IV. Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste instrumento
convocatório;
V. Dirigir a etapa de lances;
VI. Verificar e julgar as condições de habilitação;
VII.  Receber,  examinar  e  decidir  os  recursos,  encaminhando-os  à  autoridade  competente
quando mantiver sua decisão;
VIII. Indicar o vencedor do certame;
IX. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
X. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI.  Encaminhar  o  processo  devidamente  instruído  à  autoridade  superior  e  propor  a
homologação.

6.2. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

6.2.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão
dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências
do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.

6.2.2.  A  informação  dos  dados  para  acesso  deve  ser  feita  na  página  inicial  do  site
www.licitacoes e  .   com.br, opção "Acesso Identificado".

6.2.3. A chave de identificação e a senha terão validade determinada pelo Banco do Brasil e
poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação
do  credenciado  ou  por  iniciativa  do  Banco  do  Brasil,  provedor  do  sistema,  devidamente
justificado.

6.2.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município
de Porto Velho - RO a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro  Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 - 2941

Katiane

5

http://www.licitacoese/


Processo n.º 08.00194-00/2015

Fl.________________

Visto______________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

6.2.5.  O  credenciamento  do  fornecedor  e  de  seu  representante  legal  junto  ao  sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

6.3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO

6.3.1.  A  participação  no  certame  se  dará  por  meio  da  digitação  da  senha  pessoal  e
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de
preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico no site  licitatários-e.com.br, opção
"Acesso Identificado", observando data e horário limite estabelecidos.

6.3.2. Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que tem pleno conhecimento das exigências previstas neste
Edital, declarar que cumpre plenamente os requisitos de habilitação nele previstos e que sua
proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento convocatório.

6.3.3. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados;

6.3.4. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes,
no endereço eletrônico utilizado para divulgação;

6.3.5. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão
Pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES

7.1 - A partir do horário previsto no sistema, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico
via internet,  com a divulgação das propostas de preços recebidas,  que deverão estar em
perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital e seus anexos, e
deverão consignar os dados elencados nos subitens 8.1.1 a 8.1.9, passando o Pregoeiro a
avaliar a aceitabilidade das propostas.

7.2 -  Aberta a etapa competitiva os representantes das licitantes deverão estar conectados
ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.3 - Serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema.

7.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.5 - Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos
demais participantes.

7.6 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances,  emitido pelo sistema eletrônico,  após o que transcorrerá período de
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tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico,
finalizando-se automaticamente e encerrando a recepção de lances.

7.7  -  Caso  o  sistema  não  emita  o  aviso  de  fechamento  iminente,  o  Pregoeiro  se
responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes;

7.8 -. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento
da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão do Pregoeiro acerca da
aceitação do lance de menor valor.

7.9  - Após  o  encerramento  da  etapa  de  lances  da  sessão  pública,  o  Pregoeiro poderá
encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observando o critério de julgamento,
não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

7.10 -  Após  a  fase  de  lances  e/ou negociação,  se  houver,  a  licitante  vencedora  deverá
readequar os preços unitário e total  dos  Itens,  salientando que serão desclassificadas as
propostas que ofertarem preços totais ou unitários superiores ao preço de mercado atestado,
pela Administração.

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1 – Do envio eletrônico da proposta:

8.1.1 - Os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais no sistema do “licitações-e” até a
data e horário definidos nos subitens 1.2 a 1.6 deste edital.

8.1.2- Ao inserir a proposta no sistema, o licitante deverá preencher a “Descrição Detalhada
do Objeto Ofertado”, devendo constar os dados necessários ao exame de adequabilidade da
proposta com o objeto licitado.

8.1.3. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas neste edital e seus anexos. O licitante será responsável por
todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.1.4-  Após  apresentação  da  proposta,  não  caberá  desistência,  salvo  por  motivo  justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

8.1.5. É permitido às empresas licitantes apresentarem propostas para 1 (um), alguns ou
todos os Itens, objeto do presente Edital;

8.1.6 - Quando do cadastro da proposta de preços e inclusão de informações e documentos
complementares junto ao campo de informação do sistema “licitações-e”, não poderá o lici-
tante informar qualquer dado que possibilite a sua identificação (tais como: nomes,
endereços, logos da empresa, etc), sob pena de desclassificação.

8.1.7. Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido e todos os custos de-
correntes da operação de venda dos produtos, objeto desta licitação, tais como transporte,
mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
embalagens, prêmios de seguro, fretes, e outras despesas incidentes ou necessárias à efetiva-
ção do cumprimento das obrigações inerentes ao objeto deste Pregão;
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8.1.8. Informações como: Marca, modelo/referência deverão constar do campo próprio do
sistema, devendo, quando forem solicitadas neste instrumento convocatório, outras informa-
ções julgadas necessárias e pertinentes a serem prestadas no campo “Informações Adicionais”
do formulário proposta do sistema eletrônico e na proposta escrita.

8.1.9 - A ausência de Marca/modelo no campo próprio do sistema não impedirá a licitante de
participar da etapa de lances. Porém, tais informações deverão constar da proposta original
reajustada e enviada ao Pregoeiro, IMEDIATAMENTE, via e-mail, após a fase de lances. Bem
como, àquelas encaminhadas à  CPL - SAÚDE, dentro do prazo estabelecido no item 9.4,
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

8.2. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.2.1. Das Condições para aceitabilidade

8.2.2. Após a etapa de lances os licitantes concordam em apresentar suas propostas, especi-
ficamente, com as seguintes condições:

8.2.3.  A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao lance final,
com as especificações técnicas do objeto ofertado conforme o ANEXO I deste Edital, sob pena
de responsabilização administrativa (advertência, multa, suspensão do direito de licitar
e/ou declaração de inidoneidade);

8.2.4 - A Proposta de Preços deverá ser digitada e impressa em papel timbrado em 1 (uma)
via, redigida em língua portuguesa (salvo quanto as expressões técnicas de uso corrente),
sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as páginas e
assinada  na  última  pelo  responsável  ou  procurador  da  empresa  licitante,  bem  como,
numeradas em ordem crescente, além de conter as seguintes informações:

I. Razão social, CNPJ/MF, endereço completo, CEP, e-mail, fax e telefone do licitante, bem
como conta - corrente, nome e número da agência bancária pela qual ocorrerá o crédito
dos pagamentos a serem efetuados pelo Município de Porto Velho/RO, na hipótese de sagrar-
se vencedora desta licitação;

II. Constar Preços unitários e total por Item, em Real, utilizando, no máximo, 3 (três) casas
decimais após a vírgula, expressos em algarismos arábicos, de forma clara e precisa, limitado
rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra condi-
ção que induza o julgamento a ter mais de um resultado, ficando estabelecido desde já, que
na hipótese de divergência entre um e outro, o Pregoeiro adotará o preço unitário para fins de
apuração do real valor da proposta;

8.2.5 - O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecuti-
vos da data da sessão de abertura desta licitação.

8.2.6 – Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o cargo do responsá-
vel da empresa perante a Administração promotora do presente Pregão. 

8.2.7 – Na Proposta deverá conter todas as informações necessárias à perfeita caracterização
dos produtos ofertados, em Língua Portuguesa e, quando for o caso, deverá ser indicada a
marca,  modelo,  referência,  tipo  e  prazo  de  garantia  do  produto  ofertado,  observadas  as
especificações mínimas contidas neste edital.

8.2.8 – Apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, catálogos, folhetos, impressos e/ou
outros  documentos  referentes  aos  produtos  licitados,  enviando-os  em  tempo  hábil,
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escaneados  para o  e-mail  c  plequipe2@hotmail.com, a fim de proporcionar  ao  Pregoeiro,
maiores condições de aferição da qualidade e aceitabilidade dos produtos ofertados; 

8.2.9 - A licitante poderá incluir em sua proposta dados de caráter exclusivamente técnicos
sobre  o  produto  ofertado,  bem  como  informações  que  não  constem  em  seu  catálogo,
entretanto,  necessárias  ao  julgamento  objetivo,  conforme  especificações  do  produto
solicitado.

8.2.10 - O pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a
composição dos preços propostos;

8.2.11  - Os  preços  propostos  serão,  para  todos  os  efeitos  legais,  de  exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos
mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.2.12 – No caso de haver discordância entre as especificações deste objeto descritas no
licitações-e  e o disposto neste Edital  e seus anexos (Especificações Técnicas), o licitante
deverá obedecer às exigências editalícias.

8.2.13 - O (A) Pregoeiro (a) caso julgue necessário submeterá a documentação relativa a
proposta, apresentada pelos participantes a uma equipe técnica da Unidade solicitante do
objeto, para que os mesmos analisem e emitam parecer técnico dos produtos ofertados.

8.2.14 O (A) Pregoeiro (a) se achar necessário poderá ainda solicitar  parecer técnico de
pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.  Após cumprimento das
exigências e estando a proposta de preços em consonância com edital.

8.3 – As licitantes deverão apresentar junto com a Proposta de Preços:

8.3.1  -  Declaração  de  Elaboração  Independente  de  Proposta  (Anexo  III  deste
Edital), confeccionado em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente assinada pelo seu
representante legal ou mandatário. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1- O critério de julgamento será exclusivamente o de “menor preço por Lote”, sendo que
as  propostas  deverão  conter  preços  unitários  e  totais  para  cada  Item,  sob  pena  de
desclassificação;

9.1.1-  Os preços  unitários  e  totais  referidos  no  item 9.1,  deverão,  evidentemente,  estar
compatíveis aos de mercado, estimados pela Administração;

9.2. Serão desclassificadas as propostas que:

I -  Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos; que forem
omissas, vagas ou que apresentarem irregularidades insanáveis; que se oponha a qualquer
dispositivo legal vigente, mormente no que tange aos aspectos tributários; ou que contenha
preços  excessivos  ou  manifestamente  inexequíveis,  preços  unitários  simbólicos,  preços
irrisórios ou com valor zero e ainda, preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais
licitantes. Também não serão consideradas as propostas que impuserem condições diferentes
das dispostas neste Edital, que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar
o julgamento ou que não atenderem aos requisitos técnicos básicos indicadas nos Anexos I e
II deste Edital.
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II  -  Que  contiverem preços  condicionados  a  prazos,  vantagens  de  qualquer  natureza  ou
descontos  não  previstos  neste  pregão,  inclusive  financiamentos  subsidiados  ou  a  fundo
perdido;

III -  Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com seus
preços unitários e total dos Itens superiores aos preços atestados pela Administração
como sendo os de mercado;

9.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

9.3.1 - O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado para o
ITEM. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, prevalecem os
valores obtidos na proposta inicial.

9.4 - A proposta ajustada ao lance final e os documentos exigidos para habilitação que não
estiverem contemplados no  SICAF deverão ser escaneados dos originais, os quais deverão
estar  assinados,  rubricados,  e  enviados  via,  correio-eletrônico,  para  o  e-mail
c  plequipe2@hotmail.com, IMEDIATAMENTE, após o encerramento da disputa de preços, no
prazo estipulado no sistema, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO;

9.5 – Quando houver inabilitação/desclassificação das primeiras colocadas, a documentação
citada  no  item 9.4  quando  apresentada  pela  próxima  colocada  convocada,  poderá  ser
apresentada com data contada a partir de sua convocação. 

9.6  -  A  proposta  e  os  documentos  apresentados  por  correio-eletrônico  deverão  ser
encaminhados em original ou por cópias autenticadas por tabelião de cartório ou por qualquer
servidor da Comissão Permanente de Licitação – CPL - SAÚDE,  no prazo máximo de 3
(três) dias úteis, contados do final da sessão do pregão ou quando convocada conforme o
item 9.5, da data de sua da convocação, para a Comissão Permanente de Licitação – CPL -
SAÚDE situada na Av Jorge Teixeira nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho - Porto Velho –RO, em
envelope contendo em sua face externa os seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2016
PROCESSO Nº 08.00194-00/2015
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA.

9.7 - Será  assegurado,  como critério  de desempate,  preferência  de  contratação  para  as
microempresas e empresas de pequeno porte.  Entende-se por empate aquelas situações
em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

9.8 - Após a disputa de cada item, ocorrendo à situação de empate prevista nos artigos 44 e
45 da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações pela Lei Complementar Nº 147, de 7 de
agosto de 2014, o sistema eletrônico possibilitará, automaticamente, a condução pelo Prego-
eiro dos procedimentos para obtenção dos benefícios previstos para as ME’S e EPP’S.

9.9 - Não ocorrendo o empate previsto no subitem 9.7 deste Edital, com relação aos benefí-
cios concedidos as ME’s e EPP's, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta origi-
nalmente vencedora do certame.

9.10 - Se a proposta ou lance de menor valor, não for aceitável, ou se o licitante desatender
as  exigências  habilitatórias,  o  Pregoeiro examinará  a  proposta  ou o  lance  subsequente,
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verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda a este edital.

9.11 - Ocorrendo a situação a que se refere o item 9.10, o Pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido preço melhor;

9.12 - O Pregoeiro, em qualquer fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências
julgadas  necessárias  à  análise  das  propostas  e  da  documentação,  devendo  os  licitantes
atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação,
sob  pena  de  desclassificação  da  oferta,  bem  como,  poderá  solicitar  parecer  de  técnicos
pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município /RO ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas
estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

9.13 - No julgamento da habilitação e das propostas, o  Pregoeiro  poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante  despacho fundamentado,  registrado em ata e acessível  a  todos,  atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.14 - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, os licitantes serão de-
clarados vencedores do certame, sendo-lhes adjudicado o objeto.

9.15 - Da Sessão Pública do presente Pregão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual
estão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará,
disponibilizada na Internet para acesso livre, imediatamente, após encerramento da sessão
pública.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1 - O Proponente Vencedor deverá apresentar os seguintes documentos de habilitação:

10.1.1  - Inscrição no  Sistema  de  Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  para
conferência “on line”,  e/ou no Cadastro Municipal  de Fornecedores do Município de Porto
Velho-RO, devendo ainda, apresentar:

10.1.2 - Declaração de superveniência de fato impeditivo de habilitação em cumprimento ao
disposto no parágrafo  2º  do art.  32 da  Lei  nº  8.666/93,  conforme modelo  constante  no
Anexo IV deste Edital.

10.1.3 - Declaração  de que, não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (C.F.B.,
Art. 7º, inciso XXXIII, c/c a Lei nº 9.854/99), conforme modelo constante no Anexo V deste
Edital.

10.1.4  - O  Proponente  Vencedor  que  não  for inscrito  no  SICAF  ou  no  Cadastro  de
Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho/RO,  deverá  apresentar,  além  das  Declarações
constantes dos subitens 10.1.2 e 10.1.3 deste Edital, os seguintes documentos de habilitação:

10.2. Habilitação Jurídica:

a)  Registro  comercial,  no  caso  de  empresa  individual,  através  da  certidão  da  Junta
Comercial;
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais  e, no caso de sociedades por ações,  acompanhado de
documento  de  eleição  de  seus  administradores.  No  caso  de  alterações  será  admitido  o
estatuto ou o contrato consolidado;

c)  Inscrição do ato constitutivo  no caso de sociedade civil,  acompanhado de prova da
diretoria em exercício;

d)  Decreto de autorização,  em se  tratando  de  empresa  ou sociedade  estrangeira,  em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, se a atividade assim o exigir, bem assim, documento em que identificados
os seus administradores. 

10.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual (ALVARÁ ou FAC);

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão
conjunta de débitos relativos a tributos federais e a Divida Ativa da União, Certidão Negativa
ou Certidão Positiva com efeitos Negativos;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do
domicílio ou sede da proponente;

e) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Municipal,  mediante  apresentação  de
Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do
domicílio ou sede da proponente;

f) Prova de  regularidade relativa  ao Fundo de Garantia  por  Tempo de  Serviços  (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

g) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

h) Prova de inexistência de débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de certidão
negativa fornecida pelo órgão competente,  nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943;

10.4. Qualificação técnica:

10.4.1 - São requisitos relacionados aos aspectos qualitativos dos produtos e à verificação da
Legislação Sanitária vigente;

10.4.2 - Registro Sanitário do Produto - Deverá ser entregue junto com a proposta de preços,
prova  de  registro  material  emitido  pela  ANVISA  (Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária) ou MS (Ministério da Saúde), ou de sua isenção (ser for o caso), e ainda cópia
da publicação  de  registro  junto  ao Diário  Oficial  da  União;  OU Protocolo  de Revalidação,
acompanhado da cópia do último Registro do Produto Cópia Simples;
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10.4.3 - Estando o registro do produto vencido, a Empresa deverá apresentar documento que
comprove o pedido de sua revalidação (protocolo) junto com o comprovante de pagamento da
taxa de revalidação do referido registro;

10.4.4 - Certificado de Boas Praticas de Fabricação e Controle de Linha de Produção/Produto
e/ou sua publicação no DOU com vigência atualizada, emitido pela Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, conforme Portaria GM/MS N. 2.814/98, Artigo 5., Inciso III;
(cópia simples);

10.4.4.1 - No caso do produto Importado e também necessária a apresentação do Certificado
de  Boas  Praticas  de  Fabricação  e  Controle,  emitido  pela  autoridade  sanitária  do  país  de
origem,  acompanhado  de  tradução  para  a  língua  portuguesa,  realizada  por  tradutor
juramentado ou laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira;

10.4.5 - Comprovação de possuir  em seus quadros, profissional  responsável  técnico pelo
objeto do TERMO DE REFERÊNCIA anexo II deste Edital na forma da legislação vigente;

10.4.6 - Quando a autoridade sanitária do país de origem não emitir documento intitulado
Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, poderá ser substituído, conjuntamente,
pelos  documentos:  Certificado  de  Autorização  de  Fabricação,  Certificado  de  Produto
Farmacêutico e por uma declaração da Agência Internacional, por linha de produção/forma
farmacêutica especificada, desde que estes mencionem que a unidade fabril está sujeita as
inspeções  em intervalos  adequados  e  que  o  fabricante  cumpre  com as  Boas  Práticas  de
Fabricação, conforme recomendação da OMS;

10.4.7 - Apresentar  “Termo de Responsabilidade”, assinado pelo responsável legal da
empresa, garantindo a entrega dos produtos no(s) prazo(s) e nas quantidades estabelecidas
na presente licitação

10..4.8  ATESTADO  DE  CAPACIDADE  TÉCNICA, todas  as  empresas  licitantes  deverão
apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, ou mais, expedido por pessoa
jurídica  de  direito  público  ou  privado,  que  comprovem que  a  licitante  forneceu  produto
compatível com objeto desse certame;

10.5 – Da Qualificação Econômica - Financeira

10.5.1. As Licitantes terão que apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações financeiras
do último exercício social já exigível e apresentado na forma da Lei, que comprove a boa
situação  financeira  da  empresa,  vedada  sua  substituição  por  Balancetes  ou  Balanços
provisórios,  tais  documentos  terão  que  obedecer  aos  requisitos  formais  de  elaboração
estabelecidos em lei e os indicados pela Ciência Contábil e deverão conter a assinatura do
administrador da firma e do contabilista, devidamente registrado no conselho Regional de
Contabilidade;

10.5.2 As  licitantes  que  iniciaram  as  suas  atividades  no  presente  exercício,  deverão
apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei;
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10.5.2.1. As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital – ECD e o Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED. A Autenticação dos livros contábeis digitais será
comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo SPED, dispensando a autenticação de que
trata o art. 39 da Lei nº 8.934, conforme designa art. 1º do Decreto nº 8.683/2016.

10.5.2.2.  A escrituração Contábil Digital – ECD, compreende a versão digital dos seguintes
livros:

a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d)  Balanços  e  Fichas  de  lançamentos  comprobatórios  dos  assentamentos  neles
transcritos;

10.5.2.3. As  exigências  constantes  nos  subitens  10.5.2  e  10.5.2.1,  não  afastam  a
obrigatoriedade da licitante de apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis,
devidamente registrados no prazo da Lei, observado ainda o disposto do Art. 1.186, inciso II,
do Código Civil Brasileiro;

10.5.3  Serão  considerados  aceitos  como  na  forma  da  lei o  balanço  patrimonial  e
demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei nº. 6.404/76 (Sociedade Anônima)

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação;
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)

- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente
autenticado ou registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente.

10.5.4 - Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que apresentar junto
com o  Balanço  atual  e  as  Demonstrações  Contábeis,  análise  devidamente  assinada  pelo
Contabilista responsável, dos seguintes índices:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
       Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo

SG = Ativo Total   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.5.5 - Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o cálculo do
índice de Liquidez Geral (LG),  Solvência Geral (SG) e  Liquidez Corrente (LC),  com o
resultado igual ou superior a (=>1), calculados de acordo com a aplicação das fórmulas.
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10.5.6 -  A Empresa Licitante que apresentar resultado  menor a 1 (um), em qualquer dos
índices  constantes  do  subitem  10.5.5 deste  Edital,  deverá  comprovar  capital  social
registrado  ou  patrimônio líquido  mínimo  de  5%  (cinco  por  cento) do  montante  da
contratação, de acordo com os parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93.

10.5.7  –  Certidão  Negativa  de  Recuperação  Judicial  –  Lei  nº  11.101/05  (Falência  e
Concordata),  expedida pelo Cartório  Distribuidor  da sede da pessoa jurídica,  emitida pelo
órgão competente , com data de expedição limitada a 90(noventa) dias;

10.5.7.1 – As certidões que não apresentarem prazo de validade serão consideradas o prazo
máximo conforme o item 10.5.7 .

10.5.7.2 – As certidões que apresentarem prazo de validade superior estipulado no item
10.5.7 serão consideradas.

10.6. Disposições Gerais da Habilitação

10.6.1 -  Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos documentos
listados  neste  Item  (da  habilitação)  ou  que  apresentarem  documentos  com  data  de
validade vencida ou com rasuras ou entrelinhas que ponha em dúvida a veracidade dos dados,
ressalvado o disposto na Lei  Complementar 123/2006 e suas alterações pela lei
Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014, que diz respeito ao Estatuto Nacional da
Microempresa e empresa de Pequeno Porte.

10.6.2  -   A  documentação  exigida  para  atender  ao  disposto  nos  subitens  10.2
(alíneas “a” a “c”) e 10.3 (alíneas “b” a “g”) deste Edital, poderá ser substituída
pelo Certificado de Registro no Cadastro  de Fornecedores do Município  de Porto
Velho-RO, emitido pela Divisão de Cadastro de Fornecedor/SEMAD. 

10.6.3  - De  igual  forma  poderá  ser  substituída  pelo  Registro  Cadastral  no  SICAF a
documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 10.2 (alíneas “a” a “c”), 10.3
(alíneas “b” a “g”) deste Edital, enquanto durar o termo de adesão correspondente;

10.6.4  - A documentação  deverá  ser  apresentada  em original  ou  por  meio  de  qualquer
processo  de  fotocópia,  exclusivamente  autenticada  por  Tabelião  de  Notas  ou Servidor  da
Comissão Permanente de Licitação – CPL – SAÚDE, mediante apresentação dos originais para
conferência, sendo que as certidões emitidas pela Internet somente terão validade após a
verificação “on line” por membro da equipe de apoio ou pelo Pregoeiro, devendo, ainda, ser
observado o seguinte:

I  - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar obrigatoriamente em
nome da  empresa  que  irá,  participar  do  presente  certame e,  preferencialmente,  deverão
conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo;

II - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz ou,
se for a filial, todos os documentos deverão estar obrigatoriamente em nome desta, exceto
aqueles que pela própria natureza,  comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.  A referida comprovação,  que é obrigatória, é de exclusiva responsabilidade do
licitante.

10.6.5 -  Se o licitante desatender às exigências previstas no subitem acima, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e
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procedendo  a  sua  habilitação,  repetindo  esse  procedimento  sucessivamente,  se  for
necessário, até a apuração de uma proposta que atenda a este  Edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor.

10.6.6  -  Não  serão  aceitos  protocolos  de  entrega  de  solicitação  de  documento  em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital;

10.6.7 - Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser
entregues  acompanhados  da  tradução  para  língua  portuguesa  efetuada  por  Tradutor
Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e
Documentos.

10.6.8  - Documentos  de  procedência  estrangeira,  mas  emitidos  em  língua  portuguesa,
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de
Títulos e documentos.

10.6.9 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, cujo  termo  inicial  corresponderá  ao  momento  em que  a  proponente  for  declarada
vencedora  do  certame,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da  Administração,  para
regularização  da  documentação,  pagamento  ou  parcelamento  do  débito,  e  emissão  de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada ao
Art. 43, § 1º, da Lei Complementar 123/2006 pela Lei Complementar Nº 147/ 2014);

10.6.10  -  A  não  regularização  da  documentação  implicará  decadência  do  direito  à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e neste Edital,
sendo  facultado  à  Administração  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de
classificação, para assinatura do contrato.

11. DA IMPUGNAÇÃO A ESTE EDITAL E DOS RECURSOS

11.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa  física  ou  jurídica  poderá  propor  impugnação  deste  ato  convocatório  do  Pregão
Eletrônico;

11.1.1 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de até vinte e quatro
(24) horas;
11.1.2 - Acolhida à impugnação contra este ato convocatório e ultimadas as providências dela
decorrentes, será definida e publicada pelo Pregoeiro nova data para realização do certame;

11.2 - Declarados os vencedores, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de
forma  imediata  e  motivada,  em  campo  próprio  do  sistema,  manifestar  sua  intenção  de
recorrer,  sendo-lhes  concedido  prazo  de  03  (três) dias  para  apresentar  as  razões  do
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contra – razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes  assegurada  vista  imediata  dos  elementos  indispensáveis  à  defesa  dos  seus
interesses; 

11.2.1 - A falta  de manifestação  imediata  e  motivada do licitante  quanto à intenção de
recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência deste direito, promovendo
o Pregoeiro a adjudicação do objeto aos licitantes declarados vencedores; 

11.2.2 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
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11.3 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

11.4 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo
para responder pelo proponente;

11.5 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que o tendo aceito
sem  objeção,  venha  a  apontar,  depois  da  abertura  das  propostas  de  preços,  falhas  ou
irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso;

11.6 - Os recursos e contra-razões de recurso, bem como impugnação deste edital, deverão
ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL -
SAÚDE, localizada na sede da Secretaria  Municipal  de Saúde -  SEMUSA,  cito à Av Jorge
Teixeira nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho, CEP 76.820 -116, Porto Velho/RO,  em dias
úteis, no horário de 08:00 às 14:00, ou ainda, remetidos via correio eletrônico para o e-
mail:  cplequipe2@hotmail.com,  respeitados  os  prazos  inicialmente  definidos  neste
instrumento,  o  qual  deverá  receber,  decidir  os  recursos  encaminhando  a  autoridade
competente quando mantiver sua decisão.

11.7 –  O  acompanhamento  dos  resultados,  recursos  e  atas  pertinentes  a  este  Pregão
poderão  ser  consultados  no  endereço:  www.licitacoes-e.com.br e/ou
www.portovelho.ro.gov.br que será atualizado a cada nova etapa constante neste edital.

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. Da adjudicação, homologação e assinatura da Ata de Registro de Preço.

12.1.1  - A  Ata  de  Registro  de  Preços  terá  prazo  de  validade  de  12  (doze)  meses
consecutivos, a contar da data de publicação no DOM.

12.1.2 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente.

12.1.3 - Decididos os recursos e constatado a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente  adjudicará  o  objeto  e  homologará  o  procedimento  licitatório,  sendo  o
adjudicatário convocado para assinar o contrato, no prazo previsto neste edital;

12.1.4 - Homologado o resultado desta licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados
para que assinem a Ata de Registro  de Preços que,  após cumprimento dos requisitos de
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento ou execução a qualquer instante,
nas condições estabelecidas.

12.1.5 - O prazo para assinatura será de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de
recebimento da notificação. A recusa injustificada da licitante notificada em assinar a Ata de
Registro  de  Preços  nos  prazos  e  condições  estabelecidas  neste  Edital  caracterizará  o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a perda do direito ao registro de
preços, bem como às penalidades cabíveis, previstas neste Edital.

12.1.6 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar
a  Ata  de  Registro  de  Preços,  deixar  de  entregar  documentação  exigida  neste  Edital,
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apresentar  documentação  falsa,  ensejar  o  retardamento  da  execução  de  seu objeto,  não
mantiver  a  proposta,  falhar  ou fraudar  na  execução  do  contrato,  comportar-se  de  modo
inidôneo,  fizer  declaração  falsa  ou  cometer  fraude  fiscal,  garantido  o  direito  do  devido
processo  legal  e  da  prévia  e  ampla  defesa,  ficará  impedida  de  licitar  e  contratar  com a
Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e no contrato e das demais cominações legais, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município.

12.1.7 - A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante sua vigência, por órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia
consulta ao órgão Gerenciador desde que devidamente comprovada a vantagem. Para tanto,
os  interessados  deverão  entrar  em  contato  com  o  Departamento  Administrativo  –
DA/SEMUSA, pelo telefone (69) 3901-2941.

12.1.8 - Caberá à Detentora da Ata de Registro de Preços e ao Município, observadas as
condições nela estabelecidas,  optar  pela  aceitação ou não do fornecimento decorrente  de
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
anteriormente assumidas;

12.1.9 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 12.1.7 deste
Edital não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos
dos itens do Instrumento Convocatório e registrados na Ata de Registro de Preço para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

12.1.9.1 - O Quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder,  na totalidade,  ao quíntuplo  quantitativo de  cada  item registrado  na  Ata  de
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente, do
número de órgãos não participantes que aderirem;

12.1.10 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados
no Diário Oficial do Município - DOM, ficando disponibilizados durante toda a vigência da
Ata de Registro de Preços.

12.1.11 - As contratações decorrentes do registro obedecerão à ordem de classificação dos
fornecedores constantes na Ata.

12.1.12 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei n. 8.666/93.

12.1.13 - A licitante  não estará obrigada a assinar a Ata de Registro  de Preços quando
convocada após o prazo de validade de sua proposta. Porém, se o fizer, estará obrigada a
fornecer  os materiais  por  todo período de vigência  da Ata,  sem requerer reequilíbrio  dos
preços fora do prazo ou condições estabelecidos no Decreto Municipal nº 13.707/2014 art. 34,
§ 2º.

12.1.14 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo  estabelecido  pela  Administração,  caracteriza  o
descumprimento  total  da  obrigação  assumida,  sujeitando-o  às  penalidades  legalmente
estabelecidas.

12.1.15 - O disposto no item 12.1.14 não se aplica aos licitantes convocados nos termos do
art. 64, § 2o da Lei 8.666/1993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições
propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço. 
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12.1.16  - A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  afirmar  as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a
aquisição  pretendida,  sendo  assegurado  ao  Detentor  do  Registro  a  preferência  de
fornecimento em igualdade de condições,

12.2. DO PREÇO REGISTRADO

12.2.1 - Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são inalteráveis durante todo o
período de vigência desta, ressalvados os casos excepcionais que permitam o procedimento
de  reequilíbrio,  conforme  os  artigos  35  e  36  do  Decreto  nº  13.707/2014,  sempre
obedecidas as determinações contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

12.2.2 - Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a redução ou a
majoração do preço dos materiais registrados, promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores Detentores da Ata.

12.3. DA REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO

12.3.1  - Quando  o  preço  inicialmente  registrado,  por  motivo  superveniente,  tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, caberá ao Órgão Gerenciador convocar o fornecedor
para uma negociação, com vistas à redução de preços, podendo ocorrer o seguinte:

I - Aceitação da negociação, quando o fornecedor aceitar reduzir o seu preço aos limites
encontrados e compatíveis aos de mercado, devendo o novo preço ser registrado na Ata como
alteração posterior;

II -  Negociação frustrada, assim entendida àquela em que o fornecedor Detentor da Ata
não aceita  reduzir  seu preço ao valor  de mercado,  devendo,  neste  caso,  ser  liberado do
compromisso  assumido,  para  a  convocação  do  fornecedor  seguinte,  respeitada  a  ordem
classificatória, com vistas iguais oportunidades de negociação;

III  -  Se  no  caso  do  inciso  II,  a  negociação  frustrada  se  estender  a  todos  os  demais
fornecedores registrados na Ata, não tendo qualquer deles reduzido o preço do produto ao
patamar compatível com o mercado, caberá ao órgão participante providenciar a contratação
desejada por meio de outro certame licitatório regular.

13. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS – MAJORAÇÃO

13.1 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados no SRP, de
forma  a  comprometer  o  fornecimento,  pelo  Detentor  da  Ata,  nas  condições  inicialmente
acordadas, dever-se-á obedecer ao seguinte procedimento:

13.2 - Cabe ao fornecedor protocolar  junto ao Órgão Gerenciador,  respeitados os prazos
definidos no art. 34 do Decreto nº 13.707/2014, um requerimento de reequilíbrio econômico-
financeiro  de  preços  devidamente  justificado  e  instruído  com  documentos  capazes  de
evidenciar o surgimento de uma onerosidade excessiva em relação às obrigações inicialmente
assumidas, produzida pelo aumento no custo do produto no mercado atual, valendo-se, por
exemplo, de notas fiscais antigas e recentes, listas de preços de fabricantes. Comprovantes de
transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes, a juízo do órgão gerenciador;

13.3 - Ao Órgão Gerenciador cabe a realização das pesquisas de mercado e demais atos
necessários, com vistas a verificação da ocorrência da majoração alegada pelo fornecedor, nos
moldes do que dispõe o inciso V, do art. 5º do Decreto nº 13.707/2014;
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13.4  - O  requerimento  de  Reequilíbrio  de  Preços  será  apreciado  por  uma  Comissão  de
Renegociação  designada por ato administrativo do Secretário Municipal  de Saúde, ao qual
caberá,  também,  a  homologação  da  decisão  final  desta  Comissão,  após  a  submissão  do
procedimento à Procuradoria Geral do Município e a Controladoria Geral do Município para fins
de análise e parecer;

13.5 - É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento dos produtos enquanto
aguarda o trâmite dos Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob pena de aplicação das
sanções estabelecidas neste ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente;

13.6 - Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do Órgão
Gerenciador,  o  reequilíbrio  econômico-financeiro  requerido,  deverá  ser  providenciada  a
publicação da alteração da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, para
fins de validade do novo preço registrado;

13.7 - Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-financeiro terão a validade vinculada
ao prazo regular de validade da Ata de Registro;

13.8 - No  caso  de  indeferimento  do  Requerimento  de  Reequilíbrio  Econômico-Financeiro,
poderá  o  Órgão  Gerenciador  liberar  o  Detentor  da  Ata  do  compromisso  assumido,  sem
aplicação de penalidade, mediante decisão fundamentada;

13.9 - Se liberado o primeiro Detentor da Ata,  poderá Órgão Gerenciador providenciar  a
convocação dos detentores remanescentes, respeitada a ordem classificatória, para fins de
renegociação dos preços registrados;

14. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

14.1 - É vedado o recebimento de produtos que possuam marca ou características diversas
das constantes na Ata de Registro de Preços e na proposta, bem como descaracterize, de
qualquer forma, o objeto licitado;

15. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I. descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, deste edital ou das leis
aplicáveis ao caso;
II.  não assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
III. restar frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução; 
IV. tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25; 
V. estiver presentes razões de interesse público.

15.2 - O cancelamento do registro deverá ser formalizado pelo Órgão Gerenciador, mediante
decisão fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções definidas em
lei.

15.3  - O  fornecedor  poderá  solicitar  ao  Órgão  Gerenciador,  mediante  requerimento
devidamente  instruído,  o  cancelamento  do  seu  registro  de  preço  na  ocorrência  de  fato
superveniente,  decorrentes  de  caso  fortuito  ou de  força  maior,  capaz  de  comprometer  a
perfeita execução contratual;
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15.4 - Conforme recomende a situação, poderá o Órgão Gerenciador realizar as diligências
que entender necessárias para a verificação da ocorrência do fato alegado pelo fornecedor
como ensejador da solicitação de cancelamento;

15.5 - O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a publicação no
Diário Oficial do Município, sendo, desta forma, vedada a interrupção no fornecimento dos
produtos cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido despachado antes dessa
data.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1  Além daquelas constantes no Termo de Referência, e aquelas determinadas por leis,
decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a CONTRATANTE se obrigará: 

16.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados.
Empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento, e cumprir com as disposições
editalícias e da Ata de Registro de Preços; 

16.3 - Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para o fiel
cumprimento de suas obrigações (ENTREGA DOS MATERIAIS) e prestar as informações e os
esclarecimentos que venham a ser solicitados pela mesma;

16.4 - Acompanhar, atestar e efetuar o recebimento dos materiais correspondentes ao objeto
deste instrumento,  por  servidor  ou Comissão de Recebimento dos Materiais,  devidamente
legalizado, conforme prevê o art. 73, da Lei n.º 8.666/93, bem como rejeitar, no todo ou em
parte, os produtos que a empresa entregar fora das especificações do Termo de Referência e
seu (s)  Anexo(s),  não eximindo  a CONTRATADA de sua total  responsabilidade quanto  ao
cumprimento de suas obrigações;

16.5 - Comunicar imediatamente à empresa CONTRATADA toda e qualquer ocorrência 
relacionada com a aquisição dos produtos;

16.6 - Efetuar o pagamento da empresa CONTRATADA em conformidade ao estabelecido nes-
te Termo de Referência, mediante conferência dos documentos: Nota Fiscal/Fatura, e devida-
mente atestados por servidor ou comissão encarregado do recebimento e observado o cum-
primento integral das disposições contidas neste instrumento;

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1 Além  daquelas determinadas no Termo de Referência, na Leis, Decretos, Regulamentos
e demais dispositivos legais, nas obrigações da futura CONTRATADA, também se incluem os
dispositivos a seguir: 

17.2  - Por  ocasião  do  recebimento  provisório  ou  definitivo,  caso  seja  detectado  que  os
materiais não atendem as especificações dos objetos descritas neste Termo de Referência e
seus Anexos, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a
empresa  contratada  a  providenciar  a  substituição  dos  Produtos  não  aceitos,  no  prazo
máximo de 05 (cinco) dias corridos a contados da data do recebimento da Notificação;

17.3 -  O presente Termo deste instrumento determina ser obrigatório a reparar, corrigir,
remover,  reconstruir  ou substituir,  às  suas  expensas,  no total  ou em parte,  o  objeto  do
certame em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais empregados na sua fabricação, de acordo com o que determina o artigo 69 da lei
8666/1993;
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17.4 - Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com frete, ensaios, testes,
laudos, e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
objeto deste instrumento, caso se faça necessário;

17.5 -  Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas
pertinentes ao decreto nº 13.707/2014 do Município de Porto Velho, bem como, as previstas
no Termo de Referência e seus Anexos, são obrigações da Contratada:

17.6 -  Entregar  os Materiais solicitados conforme a necessidade da Secretaria Municipal de
Saúde em  nota de empenho em até 30 (trinta) dias consecutivos,  a contar da data do
recebimento de cada nota de empenho.

17.7 - A futura contratada deverá comunicar a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, 
qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

17.8 - A futura contratada se responsabilizará por eventuais danos ou prejuízos causados di-
reta ou indiretamente, a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA ou a terceiros, decor-
rentes de culpa ou dolo de seus representantes ou empregados na execução do contrato;

17.9 - A Contratada deverá assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas
extras e adicionais. Encargos fiscais e comerciais e demais encargos sociais relativamen-
te aos seus empregados, resultantes da entrega dos produtos solicitados;

17.10 - A futura contratada deverá assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e co-
merciais resultantes da entrega dos materiais solicitados;

17.11 - A CONTRATADA deverá comunicar a Divisão responsável pela solicitação dos produ-
tos no prazo máximo de 10 (dez) dias que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os
motivos que impossibilite o seu cumprimento por escrito;

17.12 - A futura contratada deverá manter, durante a execução do contrato, as mesmas con-
dições de habilitação;

17.13 -  Aceitar,  nas mesmas condições contratuais,  os acréscimos ou supressões que se
fizerem na aquisição dos produtos, objeto deste certame, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor contratado, observado o que dispõe o art. 17, §1º do Decreto Municipal
13.707/2014 em conformidade com o art. 65 da lei 8666/93;

17.14 - Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital será imediata-
mente notificada à licitante detentora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará pronta-
mente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplica-
das também, as sanções previstas neste edital;

17.15 - Ao assinar o contrato, a contratada deverá apresentar uma Declaração de Domicilio
Bancário – DDB identificando o banco, agência e conta-corrente como única e exclusiva para
todos os recebimentos que a Administração Pública do Município de Porto Velho – RO deverá
efetuar relativos ao cumprimento de suas obrigações contratuais, conforme determina a Lei
nº. 2016 de 11/06/2012 (Modelo Próprio do Licitante).
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17.16  -  Entregar  produtos  que atendam  as  normas  do  Ministério  da  Saúde/Vigilância
Sanitária  e  demais  legislações  vigentes,  no  que  concerne  a  apresentação,  inviolabilidade,
embalagem,  esterilização  dos  produtos  quando  indicado  e  constar  obrigatoriamente
registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, em estrita observância aos
preceitos da Lei nº. 6.360/76 e de seu regimento, caso necessário;

17.17 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do material, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização e/ou acompanhamento pelo órgão interessado, com fulcro
no Artigo 70 da Lei Nº 8.666/93;

17.18  - Do  Responsável  Técnico  –  As  embalagens  deverão  apresentar  o  nome  do
Responsável Técnico pela fabricação do item/produto, com o respectivo número do Conselho
Regional de Classe. O registro do profissional deverá ser obrigatoriamente da unidade federal
onde a fábrica está instalada;

17.19 - Emitir Nota Fiscal em duas vias deverá indicar o número: do Processo, da Nota de
Empenho, o nome e número do Banco, Agência e número da Conta-Corrente do Contratado
onde será realizado o crédito correspondente ao pagamento do objeto deste instrumento. Em
favor da  Prefeitura Municipal de Porto Velho, sob o CNPJ nº. 05.903.125.0001-45,
situada na Rua Dom Pedro II – S/N – Centro – CEP: 76.800-000 – Porto Velho/RO;

17.20-  A  CONTRATADA não  pode  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  o  presente
contrato, nem subcontratar qualquer parte do mesmo a que está é obrigada a cumprir, sem
prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE;

17.21 - A empresa deverá obedecer no ato da entrega às condições ofertadas na proposta de
preço: prazo de validade e a marca do produto ofertado, o fabricante, tipo de apresentação,
quantidade por embalagem e procedência do produto;

17.22 - Certificado de Boas Práticas: Cópia do Certificado de Boas Práticas de fabricação
Nacional e/ou do Local de Origem do produto, bem como, cópia da publicação no diário oficial
da União nos casos dos produtos de origem nacional;

18- VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO:

18.1 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

18.1.1 – O pretenso contrato ficará adstrito à entrega de todos os produtos nele previstos,
limitado  à  vigência  de  créditos  orçamentários  referentes  ao  exercício  financeiro  da  sua
assinatura, conforme prevê o Art. 57 Caput, da Lei 8.666/93;

18.1.2 -  O reequilíbrio econômico-financeiro de preço ou majoração deste instrumento de
contrato será conforme determina o disposto nos artigos 34, 35 e 36 do decreto municipal nº.
13.707/2014.

18.2. DO REAJUSTE

18.2.1 – O valor do pretenso contrato é irreajustável durante a sua vigência, nos termo da
legislação vigente;
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19. DO LOCAL, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS 
PRODUTOS.

19.1. DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

19.1.1  -  Os  produtos,  objeto  deste  certame,  deverão  ser  entregues  no  endereço  do
almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde –  SEMUSA, sito à  Av. Governador Jorge
Teixeira n° 1146, Bairro Nova Porto Velho,  tel: (69) 9228-9016, CEP 76.820-116 –
Porto Velho – RO, observando o horário comercial;

19.2. DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS

19.2.1  –  Efetuar  a  entrega  do(s)  insumos  no  prazo  máximo  de  30(trinta)  dias
corridos contados da data de recebimento de cada nota de empenho emitida pela
semusa.

19.3. DAS CONDIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e
na legislação pertinente, as seguintes: 

19.3.1 - Os materiais serão recebidos da seguinte forma:

19.3.2  -  Fica  terminantemente  vedado  ao  contratado  entregar  os materiais que  sejam
usados, conflitante com este instrumento de contrato, reservando-se ao Município de Porto
Velho/RO o direito de recusar qualquer item que apresente tais características;

19.3.3 - É  de inteira  responsabilidade da CONTRATANTE (SEMUSA) os procedimentos de
recebimento  dos  materiais,  pela  COMISSÃO  DE  RECEBIMENTO,  inserida  na  estrutura  da
ALMOXARIFADO/SEMUSA,  devidamente  instituída  por  portaria  emitida  pelo  Secretário
Municipal de Saúde, a qual goza de autonomia e prerrogativas legais conforme a lei;

19.3.4  - Na  entrega  do  material  deverá  ser  observado  o  controle  de  qualidade  de  1ª
(primeira) ordem, também denominado macroscópico. Neste controle, serão observados os
seguintes aspectos: identificação do(s) lote(s), prazo de validade do(s) produto(s), condições
de  embalagem  protetora,  observação  da  presença  de  precipitados,  observação  do
cumprimento das especificações legais exigidas para os rótulos, verificação da existência de
manuais na língua portuguesa, observação dos aspectos físicos dos produtos quanto possível
(cor,  odor,  uniformidade,  textura,  integridade),  presença  de  corpos  estranhos,  limpidez,
turbidez, vazamento(s) entre outros;

19.3.5 - Provisoriamente, será realizada a verificação macroscópica dos produtos e das
faturas (Notas fiscais), estado estes em conformidade com as especificações constantes. 

19.3.6  - Definitivamente,  em  até  10  (dez)  dias  úteis,  contados  a  partir  da  data  do
recebimento provisório, após criteriosa inspeção e verificação por Comissão de Recebimento,
designada pela autoridade competente, de que o material adquirido encontra-se em perfeitas
condições de utilização, além de atender às especificações do TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS
ANEXOS, conforme determina o artigo 73 da lei 8666/93;
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19.3.7 - Na hipótese de a verificação a que se refere o recebimento  “Definitivo” não ser
procedida  dentro  do  prazo  fixado,  reputar-se-á  como  a  realizada,  consumando-se  o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

19.3.8 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez
e segurança do objeto, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. O que dispõe o § 2º artigo 73 da lei 8666/93;

19.3.9 - Por ocasião da entrega provisória ou definitiva, caso seja detectado que os materiais
não  atendem as  especificações  dos  objetos  descritas  neste  Termo  de  Referência  e  seus
Anexos,  poderá  a  Administração  rejeitá-lo,  integralmente  ou  em  parte,  obrigando-se  a
empresa  contratada  a  providenciar  a  substituição  dos  Produtos  não  aceitos,  no  prazo
máximo de 05 (cinco) dias corridos a contados da data do recebimento da Notificação;

19.3.10 - O presente Termo deste instrumento determina ser obrigatório a reparar, corrigir,
remover,  reconstruir  ou substituir,  às  suas  expensas,  no total  ou em parte,  o  objeto  do
certame em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais empregados na sua fabricação, de acordo com o que determina o artigo 69 da lei
8666/1993;

19.3.11 - Correrá por  conta  da  contratada toda e  qualquer  despesa com frete,  ensaios,
testes,  laudos,  e  demais  provas  exigidas  por  normas técnicas oficiais,  para  a  perfeita
execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário;

19.3.12 - Para execução dos serviços a empresa deverá apresentar, além das exigências
constantes do edital da licitação, as seguintes:

19.3.13 - Não serão aceitos produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados, ou outra
terminologia empregada para identificar que o produto seja provenientes de reutilização de
material;

19.3.14 - Os materiais deverão atender as normas do Ministério da Saúde/Vigilância Sanitária
e demais legislações vigente, no que concerne a apresentação, inviolabilidade, embalagem,
esterilização dos produtos quando indicado;

19.3.15 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do material, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização e/ou acompanhamento pelo órgão interessado, com fulcro
no Artigo 70 da Lei Nº 8.666/93;

19.3.16  - A  aceitação  do  objeto  está  condicionada  ao  atendimento  das  especificações
mínimas constantes no TERMO DE REFERÊNCIA Anexo II deste Edital;

19.3.17 - Os materiais deverão estar acondicionados nas embalagens originais e que estejam
na linha de produção atual do fabricante e em perfeitas condições de uso;
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19.3.18 - Embalagem: O itens/produtos deverão ser entregue em embalagem original, em
perfeito  estado  de  conservação,  sem  sinais  de  violação,  sem  aderência  a  outros
produtos/corpos  estranhos,  sem  unidade,  amassados,  sem  inadequação  de  conteúdo,
identificadas, nas condições de temperatura exigida em rótulo e com o número de registro
emitido pela ANVISA/MS caso necessário ou INMETRO;

19.3.19 - Rotulagem e Bulas - Todos os itens/produtos deverão ter constar no(s) rótulo(s)
e rtulo(s), todas as informações em língua portuguesa. E ainda conter Número do lote, data
de fabricação,  data de vencimento,  nome do responsável  técnico,  número de registro  de
acordo com a Legislação Sanitária vigente e nos termos do Artigo 31 do Código de Defesa do
Consumidor;

19.3.20 - Certificado de Boas Práticas: Cópia do Certificado de Boas Práticas de fabricação
Nacional e/ou do Local de Origem do produto, bem como, cópia da publicação no diário oficial
da União nos casos dos produtos de origem nacional;

19.3.21 - O prazo de validade mínimos aceitáveis dos produtos deverá ser equivalente a
12 (doze) meses consecutivos, contados da data de entrega dos materiais no almoxarifado
da SEMUSA;

19.3.22 - A garantia prevista para o objeto diz respeito à solução de problemas no que tange
as  embalagens,  produtos  variados,  bem  com  todo  e  qualquer  defeito  de  fabricação
apresentado  e  terá  inicio  da  data  de  recebimento  definitivo,  sem  ônus  adicional  para  a
SEMUSA/RO;

19.3.23 - Não serão admitidos, para efeito de recebimento, produtos que estejam em desa-
cordo ou  conflitante com quaisquer especificações prescritas no Anexo I deste Edital;

19.3.24 - O não atendimento do prazo fixado do item 19.2.1. implicará em pena de rescisão
do termo que instrumentaliza a contração, salvo justificativa fundamentada do futuro contra-
tado, com a devida aceitação do ordenador de despesa da unidade orçamentária responsável
pela contratação;

20. DO PAGAMENTO

20.1 - Após o  RECEBIMENTO dos MATERIAIS, o processo será instruído com a respectiva
Nota Fiscal ou a Nota e a Fatura devidamente certificada pela Comissão de compras e setor
competente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, ob-
servando – se ainda, o cumprimento das disposições contidas na legislação vigente;

20.2 - A SEMUSA efetuará o pagamento em moeda corrente nacional no prazo de 10 (dez)
dias após a entrega dos materiais, mediante a apresentação dos documentos: Nota Fiscal/fa-
tura devidamente atestados por servidor ou comissão encarregada do recebimento e, obser-
vado o cumprimento integral das disposições contidas neste instrumento;
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20.3 - Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto hou-
ver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplên-
cia contratual;

20.4  - Na  Nota  Fiscal  deverá  constar  o  Banco,  agência  e  número  da  conta-corrente  da
contratada  onde  será  realizado  o  crédito  correspondente  ao  pagamento  do  objeto  desta
aquisição;

20.5 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
àquela será devolvida ao(s) contratada(s), pelo responsável da área Técnica e o pagamento
ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do do-
cumento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Porto Velho/RO;

20.6  - A  empresa  Contratada  deverá  apresentar  obrigatoriamente,  junto  com  a  Nota
Fiscal/Fatura, as certidões que possa demonstrar a sua regularidade fiscal;

20.7 - É condição obrigatoriedade para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal,
a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa da
Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (Lei  12.440) e  Certidão  Negativa  Federal,  podendo  ser  verificado  a
certificação nos sítios eletrônicos.

20.8 - Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica obrigado a atualizar os
valores  do  débito,  tendo  por  base  a  data  do  adimplemento  da  obrigação  até  o  efetivo
pagamento. Serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM= I x N x VP

Onde:

EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
    365

I=    6/100
      365

I= 0,00016438

21- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1  - Pelo  descumprimento  de  quaisquer  cláusulas  deste  Instrumento  convocatório  ou
condições  previstas  no  Termo  Referência  (Anexo  II)  deste  Termo,  serão  aplicadas  as
penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002,  artigo 6º, I, da lei 12.846/2013 e nos
artigos  86  e  87  da  Lei  n.º  8.666/93,  e  também  aplicar-se-ão  as  seguintes  sanções
administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:

21.1.2 - Advertência;
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21.1.3 - Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato,
em caso de atraso até 2 (dois) dias para entregar o (s) material (ais) a contar do prazo
estipulado  em  cada  ordem  de  fornecimento  emitida,  ou  descumprimento  de  qualquer
obrigação assumida;

21.1.4 - Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, do valor total do Contrato, em caso
de atraso superior  a  2  (dois)  dias  para  o  fornecimento  dos produtos,  a  contar  do prazo
estipulado em cada ordem de fornecimento emitida com base no artigo 86, da Lei nº 8.666,
de 1993, até o limite de 10% (Dez por cento);

21.1.5 - Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada
para a assinatura do contrato;

21.1.6 - Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso de inexecução
total do contrato, independentemente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em
lei;

21.1.7 - Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso da futura
contratada dar causa à rescisão do contrato;

21.1.8 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

21.1.9 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida
sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e   após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior;

21.2 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
contrato,  deixar  de  entregar  documentação  exigida  no  ato  convocatório,  apresentar
documentação falsa,  ensejar o  retardamento da execução de seu objeto,  não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido
de licitar e de contratar com o Município, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até
cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no ato convocatório e no futuro contrato e das
demais cominações legais;

21.3 - As multas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão deduzidas do
valor líquido do faturamento da Contratada.  Caso o valor do faturamento seja insuficiente
para  cobrir  a  multa,  a  Contratada  será  convocada  para  complementação  do  valor
homologado;

21.4 - As sanções administrativas previstas neste edital são independentes entre si, podendo
ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis,
garantida a prévia defesa;

21.5 - No caso de aplicação de multa em casos não previstos nos itens acima, será observado
percentual de 2% (dois por cento) quando a empresa contratada:

21.5.1 - Recusar-se a fornecer os materiais contratados, sem prejuízo das demais sanções
legais cabíveis;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro  Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 - 2941

Katiane

28



Processo n.º 08.00194-00/2015

Fl.________________

Visto______________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

21.5.2 - Prestar informações inexatas ou causar embaraços ou desatender às determinações
da fiscalização;

21.5.3 - Negociar com terceiros as faturas emitidas contra o Município;

21.6. - Desatender às determinações da fiscalização;

21.7 - As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro,  sempre que se repetir  o
motivo,  não podendo ultrapassar a 10% do valor da Nota de Empenho, sem prejuízo da
cobrança de perdas e danos que venha a ser causado ao interesse público;

21.8 - A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir
comunicado  por  escrito  pela  contratante  à  futura  contratada,  após  o  regular  processo
administrativo;

21.9  -  As  penalidades  aplicadas  só  poderão  ser  relevadas  nos  casos  de  força  maior,
devidamente comprovado, a critério do Município;

21.10 - O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco)
dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.

22. DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1 - Não serão admitidas por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas
ou  de  quaisquer  outros  documentos,  ressalvado  o  disposto  na  Lei  Complementar
123/2006 e suas alterações pela Lei Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014,
que diz respeito ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de Pequeno Porte.

22.2 - A SEMUSA, na defesa do interesse do serviço Público e de acordo com a legislação
vigente,  reserva-se  ao  direito  de  anular  ou  revogar, no  todo  ou em parte,  a  presente
licitação, nos termos do artigo 29 do Decreto Municipal nº 10.300 de 17/02/2006;

22.3  - Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao  processo  licitatório  deverão  ser
encaminhados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no endereço indicado neste
Edital;

22.4 - Qualquer modificação neste Edital implicará na divulgação destas pelo(s) mesmo(s)
instrumento(s)  de publicação em que  se deu o texto original,  reabrindo-se o(s)  prazo(s)
inicialmente  estabelecidos,  exceto  quando,  inquestionavelmente,  a  alteração  não  afetar  a
formulação das propostas;

22.5 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer  fato  superveniente  que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde
que não haja comunicação do(a) pregoeiro(a) em contrário.

22.6 - Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia do
vencimento, considerando o horário de funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde -
SEMUSA, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas;

22.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento
do licitante, desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão
da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.
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22.8 - As  normas  que  disciplinam este  pregão  serão  sempre  interpretadas  em favor  da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro
contrato.

22.9 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.10 - Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela Secretaria
Municipal  de  Saúde  -  SEMUSA,  tudo  de  conformidade  com  as  normas  jurídicas  e
administrativas aplicáveis e nos Princípios Gerais do Direito;

22.11 –  As  empresas  que  não  mantiverem as  suas  propostas  e/ou  não  encaminhar  os
documentos  exigidos  no  presente  instrumento  convocatório  responderão  processo
administrativo e poderão ser suspensas de participar das licitações do Município de Porto
Velho, podendo ainda sofrer outras penalidades em conformidade com a lei;

23. DO FORO

23.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO, para dirimir  quaisquer  dúvidas
referentes à licitação, contrato e procedimentos dela resultantes, com renúncia de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.

Porto Velho/RO,       de                de 2016.

CARLOS JACÓ AIRES C. JÚNIOR
Pregoeiro (a)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro  Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 - 2941

Katiane

30



Processo n.º 08.00194-00/2015

Fl.________________

Visto______________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

ANEXO I DO EDITAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS/MODELO DE PROPOSTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
REF: PREGÃO Nº: ___/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.00194-00/2015
DATA: ___/____________/2016
VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (não inferior a 60 sessenta dias).

LOTE 01 – REAGENTES BIOQUÍMICA_____________________________________________

Nº Descrição dos Materiais Und Quant
Valor

Unitário
Valor
Total

1

GLICOSE: Kit  para determinação da Glicose em amostras de
sangue,  utilizando  método  enzimático  colorimétrico  pela
metodologia GOD-POD, contendo os seguintes componentes em
sua formulação: 4-Aminofenazona 0,2 mmol/L, Peroxidase 500
U/L,Hidroxibenzoato  5  mmol/L,Tampão  qsp,  Glicose  oxidase
10000  U/L Padrão  de  Glicose:  Solução  padrão  contendo  100
mg/dL de glicose em ácido benzóico a 0,16%. Validade Mínima
de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da
Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 300

2

AST/TGO: Kit  para  determinação em modo cinético-UV-IFCC-
Aspartato amino, transferase(AST/TGO), contendo os seguintes
componentes em sua formulação: Reagente I - L-Aspartato 240
mmol/L,  Lactato  Desidrogenase  (LDH)  600  U/L,  Malato
Desidrogenase (MDH) 600 U/L, Tampão TRIS pH 7,5 80 mmol/L,
Reagente II – L-Oxiglutarato 12 mmol/L, NADH (Sal dissódico)
0,18 mmol/L. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.  Registo  no Ministério  da  Saúde.  Certificado  de  Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

KIT 300

3

ALT/TGP: Kit para determinação em modo cinético – UV - IFCC
da Alanina amino. transferase(ALT/TGP), contendo os seguintes
componentes em sua formulação:  Reagente I  -  L-Alanina 500
mmol/L, LDH (lactato desidrogenase) 1200 UI, Tampão TRIS pH
7,5 100 mmol/L Reagente II - L-Oxiglutarato 15 mmol/L NADH
(sal dissódico) 0,18 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir
da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. Certificado
de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

KIT 300

4

FOSFATASE ALCALINA: Kit  para  determinação da Fosfatase
Alcalina em amostras de soro utilizando método colorimétrico de
ponto  final,  contendo  os  seguintes  componentes  em  sua
formulação  Reagente  I  -  aminometil-propanol   0,35  mmol/L,
cloreto de magnésio 2 mmol/L, sulfato de zinco 1 mmol/L, EDTA
2 mmol/L, Triton x100 0,1 mmol/L Reagente II - p-nitrofenilfosfato
16  mmol/L,  azida  sódica  0,1  mmol/L  Validade  Mínima  de  6
meses  a  partir  da  data  de  entrega.  Registo  no  Ministério  da
Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 100

5 URÉIA: Kit  para determinação da Uréia em amostras de soro
utilizando  método  enzimático-colorimétrico  de  ponto
final,contendo  os  seguintes  componentes  em sua  formulação:

KIT 350
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Reagente  Uréia  Enzimática  Colorimétrica  (após  reconstituído):
Urease  6000  U/L,  Salicilato  de  Sódio  60,0  mmol/L,
Nitroprussiato  de  Sódio  3,2  mmol/L,  tampão  e  estabilizador.
Reagente  de  cor  (após  reconstituído):  Hipoclorito  de  sódio  6
mmol/L,  hidróxido  de  sódio  130  mmol/L.  Padrão  de  Uréia:
Solução padrão contendo 60 mg/dL de uréia (equivalente a 28
mg/dL de nitrogênio ureico). Validade Mínima de 6 meses a partir
da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. Certificado
de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

06

CREATININA: Reagente pronto pra uso, para determinação de
creatinina  em  amostras  de  soro,  plasma,  urina  e  líquido
amniótico, utilizando o método colorimétrico crescente de ponto
final  com  branco  de  reagente,  contendo  os  seguintes
componentes em sua formulação: Ácido pícrico: Solução aquosa
de  ácido  pícrico  a  24,5  mmol/L.  Reagente  alcalino:  Solução
aquosa de hidróxido de sódio a 0,33 mmol/L. Solução padrão:
Solução aquosa de creatinina equivalente a 3 mg/dL. Validade
Mínima  de  6  meses  a  partir  da  data  de  entrega.  Registo  no
Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 350

07

BILIRRUBINA: Kit para determinação da bilirrubina direta e total
em  amostras  de  soro,  plasma  e  líquido  ascítico,  utilizando  o
método colorimétrico de ponto final com branco de amostra pela
técnica Sims-Horn. Os reagentes incluem o acelerador (cafeína
130mmol/l,  benzoato  de  sódio  260mmol/l,  acetato  de  sódio
460mmol/l e surfactante), ácido sulfanílico 5,75mmol/l e nitrito de
sódio 72,5 mmol/l). Validade Mínima de 6 meses a partir da data
de entrega. Registo no Ministério da Saúde. Certificado de Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

KIT 300

08

AMILASE: Kit para determinação da amílase em soro, plasma,
liquido duodenal, pleural, ascítico e urina (tanto de 2horas quanto
para  24  horas).  A reação  é  cinética  crescente  de  tempo  fixo
colorimétrica  com  metodologia  de  caraway  modificado.  Seus
reagentes  incluem substrato  (amido  0,4g/l  tampão fosfato,  PH
7,0  estabilizador)  e  reagente  de  cor  (iodato  de  potássio
16,7mmol/l,  iodeto  de  potássio  271mmol/l  e  ácido  clorídrico
112mmol/l).  Validade  Mínima de  6  meses a  partir  da  data  de
entrega.  Registo  no Ministério  da  Saúde.  Certificado  de  Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

KIT 200

09

GAMA GT: Kit para determinação da gama glutamil transferase
em amostras de soro e plasma, por reação crescente cinética
continua e/ou cinética de tempo fixo, colorimétrica e enzimática
pela  metodologia  Szasz  modificado,  contendo  os  seguintes
componentes em sua formulação:  Reagente I  -  L-y-carboxil-4-
nitroanilida  4  mmol/L Reagente  II  -  tampão  TRIS pH 8,5  100
mmol/L,Glicilglicina 100 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a
partir  da  data  de  entrega.  Registo  no  Ministério  da  Saúde.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 200

10

CREATINO QUINASE kit  para a determinação quantitativa em
modo cinético da creatina quinase total (CK) em soro ou plasma.
Aplicação semi-automática e automática.  Registo no Ministério
da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda
as normas vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 120
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11

CREATINO  QUINASE  FRAÇÃO  MB Kit  para  determinação
quantitativa da atividade da isoenzima MB da Creatina Quinase
(CK-MB) em  modo  cinético  em  soro  ou  plasma.
Aplicação semi-automática e automática.  Registo no Ministério
da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda
as normas vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 120

12

ÁCIDO ÚRICO Kit enzimático para a determinação quantitativa
do Ácido Úrico em soro, urina e líquidos (amniótico e sinovial)
com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e
automática. Registo no Ministério da Saúde. Certificado de Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

KIT 50

Total
R$

R$

LOTE 2 – REAGENTES HEMATOLOGIA I__________________________________________

Nº Descrição dos Materiais Und Quant Valor
Unitário

Valor
Total

1

SOLUÇÃO DILUENTE CELLPACK com 20 litros para KX-21.
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo
no  Ministério  da  Saúde.  Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

FR 200

2

REAGENTES  STROMATOLYSER c/3  frascos  para  KX-21.
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo
no  Ministério  da  Saúde.  Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

KIT 100

Total
R$

R$

LOTE 3 – REAGENTES HEMATOLOGIA II_________________________________________

Nº Descrição dos Materiais Und Quant Valor
Unitário

Valor
Total

1

CONJUNTO  DE  REAGENTES  DO  ANALISADOR  ADVIA-60,
caixa com 04 unidades com 200 testes cada. Validade Mínima de
6 meses a partir da data de entrega.  Registo no Ministério da
Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 30

Total
R$

R$

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro  Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 - 2941

Katiane

33



Processo n.º 08.00194-00/2015

Fl.________________

Visto______________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

LOTE 4 – REAGENTES HEMATOLOGIA III_________________________________________

Nº Descrição dos Materiais Und Quant
Valor

Unitário
Valor
Total

1

DILUENTE PARA ANALISADOR HEMATOLÓGICO MINDRAY
BC 2300. Solução diluente para determinação de hemoglobina,
do  volume  celular,  contagem  de  hemácias,  plaquetas  e
leucócitos  em  aparelho  automático,  galão  com  20  litros.
composição:  cloreto de sódio < 10,0 g/l,. Sulfato de sódio < 10,0
g/l, água deionizada. O produto deverá ter registro no Ministério
da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação.

FR
30

2

SOLUÇÃO  LISANTE  PARA ANALISADOR  HEMATOLÓGICO
MINDRAY  BC  2300.  Solução  hemolisante  ultra-rápida  para
determinação  da  hemoglobina  e  contagem  diferencial  de
leucócito  em  aparelho  automático,  frasco  com  1000  ml.
Composição: amônia quartanário < 45,0 g/l, cianeto de potassio
< 5,0 g/l, água deionizada q.s.p. O produto deverá ter registro no
Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação.

FR 09

3

SOLUÇÃO  ENZIMÁTICA LIMPADORA PARA  ANALISADOR
HEMATOLÓGICO  MINDRAY  BC  2300.   Enzima  proteolítica-
10,0g/L,Cloreto  de  Sódio-  8,0g/L,  Fosfato  de  Potássio  Anidro-
6,4g/L,  Antifúngico   3,5g/L.  O  produto  deverá  ter  registro  no
Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação.

FR 06

4

LIMPADOR  DE  SONDA,  PARA  ANALISADOR
HEMATOLÓGICO MINDRAY BC 2300. Composição: BRIJ 35--
7,0g/L,  Hidróxido  de  Sódio  --120g/L,  O  produto  deverá  ter
registro no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de
fabricação.

FR 04

Total
R$

R$

LOTE 5 – REAGENTES HEMATOLOGIA IV________________________________________

Nº Descrição dos Materiais Und Quant
Valor

Unitário
Valor
Total

1

DETERGENTE  ENZIMÁTICO  PARA  EQUIPAMENTO  DE
HEMATOLOGIA HEMACOUNTER  60.  Somente  para  uso  em
Diagnóstico “IN VITRO”.Validade Mínima de 6 meses a partir da
data de entrega. Certificado de Boas Práticas de fabricação. O
produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.

Litros
60

2

SOLUÇÃO  HEMOLISANTE  PARA  EQUIPAMENTO  DE
HEMATOLOGIA HEMACOUNTER  60. Somente  para  uso  em
Diagnóstico “IN VITRO”. Validade Mínima de 6 meses a partir da
data de entrega. Certificado de Boas Práticas de fabricação. O
produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.

Litro 45

3 SOLUÇÃO  DILUENTE  PARA  EQUIPAMENTO  DE
HEMATOLOGIA HEMACOUNTER 60.  Diagnostico  IN  VITRO.

Galão 45
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Validade  Mínima  de  6  meses  a  partir  da  data  de  entrega.
Certificado de Boas Práticas de fabricação. O produto deverá ter
registro no Ministério da Saúde.

Total
R$

R$

LOTE 6 – REAGENTES HEMATOLOGIA V_________________________________________

Nº Descrição dos Materiais Und Quant
Valor

Unitário
Valor
Total

1

KIT  DE  REAGENTES  (HEMOLISANTE  E  DILUENTE)  PARA
EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA SDH 20. O produto deverá
ter registro no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas
de fabricação.

Kit 80

Total
R$

R$

LOTE 7 – REAGENTES IMUNOLOGIA____________________________________________

Nº Descrição dos Materiais Und Quant
Valor

Unitário
Valor
Total

1

ASLO: Kit para determinação de Antiestreptolisina qualitativa e
quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas
(partículas  de  poliestireno),  teste  em  placa.  Deve  possuir
Controle  Positivo  e  Controle  Negativo.  Pronto  para  uso  (não
necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir
da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. Certificado
de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

KIT 300

2

PCR: Kit para determinação de Proteína C Reativa qualitativa e
quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas
(partículas  de  poliestireno),  teste  em  placa.  Deve  possuir
Controle  Positivo  e  Controle  Negativo.  Pronto  para  uso  (não
necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir
da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. Certificado
de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

KIT 800

3

FATOR  REUMATÓIDE: Kit  para  determinação  de  Fator
Reumatoide,  Teste rápido direto em lâmina para determinação
qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex
sensibilizadas (partículas de poliestireno) a partir do soro. Pronto
para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6
meses  a  partir  da  data  de  entrega.  Registo  no  Ministério  da
Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 400

4

SUSPENSÃO ANTIGÊNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR
A PROVA VDRL modificada (USR) de detecção de sífilis. Frasco
com 5  mL.  Validade  Mínima de 6  meses a partir  da  data  de
entrega.  Pronto  para  uso  (não  necessita  diluição/preparo).
Registo no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

FR 500

5 REAGENTE SORO DE COOMBS. Frasco com 10 mL. Validade
Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso
(não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.

FR 200
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Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

Total
R$

R$

LOTE 8 – IMUNOCROMATOGRAFIA______________________________________________

Nº Descrição dos Materiais Und Quant Valor
Unitário

Valor
Total

1

SANGUE  OCULTO  NAS  FEZES. Teste  rápido.  Método
imunocromatográfico  qualitativo  para  determinação  rápida  de
Sangue Oculto nas fezes. Dispositivo tipo cassete, em material
plástico ou equivalente, resistente, com área para gotejamento
de  amostra  e  reagentes/diluentes,  bem  como  área  para
visualização  do  resultado/reação  imunocromatográfica.
Sensibilidade igual ou superior a 50 ng/mL. Com, no mínimo, 25
testes. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo
no  Ministério  da  Saúde.  Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

CX 200

2

BHCG: Teste  rápido.  Qualitativo,  indicado  para  a  triagem
imunológica do GCH em soro ou urina, com sensibilidade 25 UI/L
pelo método imunocromatográfico. Embalagem plástica  (ou de
material  resistente/equivalente)  com  25  tiras/teste,  com
dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou
material  equivalente).  Pronto  para  uso  (não  necessita
diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. Certificado de
Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

FR / CX 1.000

3

FITA REATIVA PARA URINA, com 10 áreas incluindo densidade,
frasco  com  100  tiras.  Embalagem  plástica   (ou  de  material
resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras
livre  de  umidade  (sílica  ou  material  equivalente).  Validade
Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.
Registro no M.S. Certificado de Boas Práticas de fabricação que
atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 3.000

4 TIRA  PLÁSTICA  REATIVA  PARA  DETERMINAÇÃO  DE
GLICEMIA CAPILAR  Tiras reagentes em suporte plástico com
área  reativa  para  determinação  quantitativa  de  glicemia
utilizando metodologia enzimática, com leitura de refletância ou
por  amperometria  e  apresentação  do  resultado  através  do
monitor portátil de calibragem fácil e rápida. O método de análise
deve apresentar linearidade de 20 a 500 mg/dL, com indicação
que leve a repetição do teste quando necessário. O teste deve
ser rápido com resultado até 45 segundos após a aplicação do
sangue total na tira. Amostra de sangue total obtida por punção
de polpa  digital  com volume  máximo de  5  (cinco)  microlitros,
aplicada  diretamente  na  tira  reativa.  Embaladas  em
frascos/pacotes  com  50  tiras  de  acordo  com  a  praxe  do
fabricante  de  modo  a  assegurar  proteção  do  produto  até  o
momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de
identificação,  procedência,  número de lote,  data de fabricação
e/ou  prazo  de  validade,  número  de  registro  no  Ministério  da
Saúde  e  com  certificado  de  boas  práticas  de  fabricação  do
produto que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.
A empresa  vencedora  deverá  fornecer  01  (um)  equipamento

FR
CX

480
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para  leitura  das  fitas  reagentes  por  Laboratório  da  Rede  de
Urgência e Emergência Municipal. 
Os aparelhos deverão ser novos, em perfeito funcionamento. Os
aparelhos  deverão  vir  acompanhados de pilhas  e/ou  baterias,
dependendo do  modelo.  A DETENTORA deverá  repor  em 48
(quarenta e oito) horas após a reclamação os aparelhos leitores
que apresentarem qualquer problema de funcionamento.

5

MARCADOR  CARDÍACO  –  TROPONINA I  /  T. Teste  rápido
cromatográfico para a detecção qualitativa  em etapa única de
Troponina I ou Troponina T cardíaca humana em sangue total e
soro ou plasma heparinizado. Uso profissional para diagnóstico
in  vitro  com sensibilidade  e  especificidade  superiores  a  97%.
Tempo de leitura do resultado de, no mínimo 10 a 15 minutos.
Cada  teste  deve  ter  embalagem  individualizada  mesmo  que
embalados  em  kits,  acompanhado  de  pipeta/conta-gotas
descartável  ou  equivalente  e  demais  objeto  necessários  à
realização completa  do teste.  Com no mínimo 20 testes cada
caixa. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. A
empresa vencedora deverá fornecer 01 (um) equipamento para
leitura por Laboratório das Unidades de Urgência e Emergência.
Registro  no  M.S.  Pronto  para  uso  (não  necessita
diluição/preparo). Certificado de Boas Práticas de fabricação que
atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

TESTE 1.500

Total
R$

R$

LOTE 9 – REAGENTES IMUNOHEMATOLOGIA_____________________________________

Nº Descrição dos Materiais Und Quant
Valor

Unitário
Valor
Total

1

REAGENTE ANTI-A  para  tipagem sanguínea.  Frasco  com 10
mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
Pronto  para  uso  (não  necessita  diluição/preparo).  Registo  no
Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 500

2

REAGENTE ANTI-B  para  tipagem sanguínea.  Frasco com 10
mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
Pronto  para  uso  (não  necessita  diluição/preparo).  Registo  no
Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 500

3

REAGENTE ANTI-D para tipagem sanguínea. Frasco com 10 mL
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto
para uso (não necessita diluição/preparo).  Registo no Ministério
da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda
as normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 500

4

ALBUMINA BOVINA A 22% destinada a realização da prova de
Coombs.  Frasco  com 10 mL.  Validade Mínima de  6 meses a
partir  da  data  de  entrega. Registo  no  Ministério  da  Saúde.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 200

Total
R$

R$

LOTE 10 – CONTROLES DE QUALIDADE __________________________________________
Nº  Descrição dos Materiais Und Quant Valor Valor
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Unitário Total

1

CONTROLE DE QUALIDADE HEMATOLÓGICO: Apresentado
em “packs”, embalagem plástica, resistente, com 3 (três) níveis:
Baixo, Normal e Alto. Para uso específico em analisadores de
hematologia  que  mensurem  até  16  parâmetros  e  3  partes
diferenciais  de  glóbulos  brancos.  Em 3  (três)  níveis  para  ser
usado  em  qualquer  amostragem  manual  ou  instrumentos
automáticos.  Bula  com planilha  de valores  de referência  para
consulta  e  comparação,  frascos com 3 ml,  de matriz  proteica
humana. Para uso “in vitro”.  Vida útil  de pelo menos 180 dias
fechado em temperatura de 2-8ºC. Vida útil de pelo menos 07
dias  aberto  em temperatura  de 2-8ºC Validade  Mínima de 12
meses  a  partir  da  data  de  entrega.  Pronto  para  uso  (não
necessita  diluição/preparo). Registro  MS.  Certificado  de  Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

KIT
PACK

50

2

CONTROLE DE QUALIDADE PARA ENSAIOS QUÍMICOS E
BIOQUÍMICOS: Apresentado em “packs”,  embalagem plástica,
resistente,  com pelo  menos 2 (dois)  níveis,  para avaliação de
qualidade de pelo menos 40 analitos.  Para uso específico em
analisadores bioquímicos.  Binível  para ser usado em qualquer
amostragem  manual  ou  instrumentos  automáticos.  Bula  com
planilha de valores de referência para consulta e comparação,
frascos com 5 ml, de matriz proteica humana. Para uso “in vitro”.
Vida útil de pelo menos 180 dias fechado em temperatura de 2-
8ºC. Vida útil de pelo menos 07 dias aberto em temperatura de
2-8ºC Validade Mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
Registro  MS.  Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que
atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

KIT
PACK

50

3

CONTROLE  DE  QUALIDADE  PARA  ENSAIOS
IMUNOQUÍMICOS: Apresentado  em  “packs”,  embalagem
plástica,  resistente,  com  pelo  menos  2  (dois)  níveis,  para
avaliação  de  qualidade  de  pelo  menos  20  analitos.  Para  uso
específico em analisadores bioquímicos. Binível para ser usado
em qualquer amostragem manual ou instrumentos automáticos.
Bula  com  planilha  de  valores  de  referência  para  consulta  e
comparação,  frascos  com 10  ml,  de  matriz  proteica  humana.
Para uso “in vitro”. Vida útil de pelo menos 180 dias fechado em
temperatura de 2-8ºC. Vida útil de pelo menos 07 dias aberto em
temperatura de 2-8ºC Validade Mínima de 12 meses a partir da
data de entrega. Registro MS. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

KIT
PACK

50

 Total
R$

R$

LOTE 11 – PIGMENTAÇÕES / CORANTES / COLORAÇÕES___________________________

Nº  Descrição dos Materiais Und Quant Valor
Unitário

Valor
Total

1 CONJUNTO  DE  COLORAÇÃO  DE  GRAM: Conjunto  para
coloração de Gram em materiais diversos. Reagentes: Solução
corante  de  violeta  genciana  fenicada,  Solução  de  lugol  fraco,
Solução descorante à base de álcool-acetona, Solução corante
de fucsina fenicada para Gram. Validade Mínima de 6 meses a
partir  da  data  de  entrega.  Pronto  para  uso  (não  necessita
diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. Certificado de

KIT 200
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Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

2

CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN: Conjunto
para coloração de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes pelo método
de Ziehl-Neelsen em materiais biológicos. Reagentes: 1 frasco
contendo fucsina fenicada de Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo
solução descorante para Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo azul
de metileno “Loeffler”. Validade Mínima de 6 meses a partir da
data  de  entrega.  Pronto  para  uso  (não  necessita
diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. Certificado de
Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

KIT 100

3

CONJUNTO  DE  SOLUÇÃO  HEMATOLÓGICA  (PANÓTICO):
Conjunto  para  coloração  rápida  em hematologia.  Princípio  de
coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, atuando
em 15 segundos. Reagentes: rápido nº 1: compõe-se por uma
solução  de  triarilmetano  a  0,1%,  nº  2:  compõe-se  por  uma
solução de xantenos a 0,1% e nº 3: compõe-se por uma solução
de tiazinas a 0,1%. Val. Mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.  Pronto  para  uso  (não  necessita  diluição/preparo).
Registo no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

KIT 200

4

CONJUNTO  DE  COLORAÇÃO  PARA  PAPANICOLAU:
Reagentes Solução de Hematoxilina de Haris: hematoxilina de
Harris  (0,5%),  alúmen  potássico  (10%)  e  óxido  de  mercúrio
(0,25%);  Solução  EA36:  Verde  Luz  (0,2%),  eosina  amarela
(0,2%) e marrom Bismark (0,05%); Solução de Orange G a 0,5%.
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo
no  Ministério  da  Saúde.  Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

KIT 200

5

SOLUÇÃO DE AZUL DE CRESIL BRILHANTE para contagem
de  reticulócitos,  frasco  com  100  mL.  Validade  Mínima  de  6
meses  a  partir  da  data  de  entrega.  Registo  no  Ministério  da
Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 100

6

LUGOL FORTE a 2%. Frasco com 500 ml. Validade Mínima de 6
meses  a  partir  da  data  de  entrega.  Pronto  para  uso  (não
necessita  diluição/preparo).  Registo  no  Ministério  da  Saúde.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 200

7

VERNIZ  VITRAL,  de  resina  alquídica  modificada,  líquido,
transparente,  solúvel,  com  pelo  menos  30  ml.  Registo  no
Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 100

 Total
R$

R$

LOTE 12 – CONSERVANTES / DILUENTES_________________________________________

Nº  Descrição dos Materiais Und Quant Valor
Unitário

Valor
Total

1
ÁCIDO ACÉTICO A 10%  para citologia.  Frasco com 1000 ml.
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto
para uso (não necessita diluição/preparo).  Registo no Ministério

FR 10
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da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda
as normas vigentes e pertinentes ao produto.

2

FORMOL A 40%. Frasco com 1000 ml. Validade Mínima de 6
meses  a  partir  da  data  de  entrega.  Pronto  para  uso  (não
necessita  diluição/preparo).  Registo  no  Ministério  da  Saúde.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 20

3

LÍQUIDO DE TURCK para contagem de leucócitos em câmara
frasco com 500 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data
de  entrega.  Pronto  para  uso  (não  necessita  diluição/preparo).
Registo no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

FR 100

4

ANTICOAGULANTE EDTA  destinado à coleta sanguínea para
realização  de  exames  hematológicos.  Frasco  com  100  ml.
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto
para uso (não necessita diluição/preparo).  Registo no Ministério
da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda
as normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 1.000

5

ANTICOAGULANTE FLUORETO DE SÓDIO destinado à coleta
sanguínea para realização de dosagem de glicemia. KIT COM 3
UNIDADES com 20 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da
data  de  entrega.  Pronto  para  uso  (não  necessita
diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. Certificado de
Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

KIT 1.000

6

ANTICOAGULANTE CITRATO DE SÓDIO  destinado  à coleta
sanguínea para realização de provas de coagulação. KIT COM 3
rasco com 20 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data
de  entrega.  Pronto  para  uso  (não  necessita  diluição/preparo).
Registo no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

KIT 500

7

HEPARINA: sub-cutanea 5.000 Ui  0,25 ml Validade mínima de 1
ano a partir da data da entrega. Pronto para uso (não necessita
diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. Certificado de
Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

FR
AMP

200

8

LÍQUIDO  MIF  (MERTHIOLATE,  IODO,  FORMOL)  frasco
contendo 500 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data
de  entrega.  Pronto  para  uso  (não  necessita  diluição/preparo).
Registo no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

FR 100

 Total
R$

R$

LOTE 13 – ALCOÓIS___________________________________________________________

Nº  Descrição dos Materiais Und Quant
Valor

Unitário
Valor
Total

1
ALCOOL 70% COM 1000 ML. O produto deverá ter registro no
Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação. FR 1.000

2
ÁLCOOL 96° GL. Frasco com 1000 mL. O produto deverá ter
registro no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de
fabricação.

FR 200

 Total R$ R$
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LOTE 14 – DETERGENTES______________________________________________________

Nº  Descrição dos Materiais Und Quant Valor
Unitário

Valor
Total

1

DETERGENTE ENZIMÁTICO para  limpeza  de  artigos  médico
hospitalares  composto  por,  no  mínimo,  5  (cinco)  enzimas,
detergente  não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não
corrosivo  para  metais,  para  ser  utilizado  em  temperatura
ambiente ou aquecida,  para processos de limpeza manual  ou
automatizado, de ação rápida, contendo 5000ml, diluição de 2 ml
por litro,  pouca formação de espuma, sem odor agressivo na
forma concentrada ou diluída. Os licitantes deverão apresentar
laudos  que  comprovem:  estabilidade  das  enzimas  durante  o
prazo  de  validade  do  produto,  estabilidade  do  sistema
conservante,  biodegradabilidade,  corrosividade  em metais.  Os
laudos  devem  ser  de  laboratórios  externos.  Apresentação:
5000ml  Acondicionamento  em  caixas  de  papelão  resistente.
Registo no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

FR 144

2
DETERGENTE  NEUTRO Hospitalar  de  5  litros.  Registo  no
Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 720

 Total
R$

R$

LOTE 15 – VIDRARIA___________________________________________________________

Nº  Descrição dos Materiais Und Quant Valor
Unitário

Valor
Total

1 FRASCO ÂMBAR p/ reagentes 100ml. UNID 60
2 FRASCO ÂMBAR p/ reagentes 1000ml. UNID 40

3
PIPETAS DE WESTERGREEN PARA VHS, com capacidade de
200 mm.

UNID 100

4 TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 12 mm x 75 mm. UNID 3000
5 TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 13 mm x 100 mm. UNID 3000
6 TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 15 mm x 100 mm. UNID 3000
7 TUBOS DE DURHAN 4 mm x 30 mm. UNID 500

8
TUBO CAPILAR PARA MICROHEMATÓCRITO, PARINIZADO,
frasco com 500 unidades.

FR 300

9
CÂMARA DE NEWBAUER ESPELHADA,  0,100  mm x  0,025
mm2.

UND 200

10
CUBA  TIPO  MANTEGUEIRA de  vidro  para  coloração  de
lâminas.

UND 100

11
BERÇO EM VIDRO COM ARAME para coloração de lâminas
com capacidade para 20 lâminas, dimensões 26 mm x 76 mm.

UND 100

12
LÂMINAS DE VIDRO P/ MICROSCOPIA c/ extremidade fosca,
dimensões: 26 mm x 76 mm. Apresentação: caixa 50 unidades.

CX 3.000

13
LAMINA DE VIDRO LISA PARA MICROSCOPIA dimensões 26
mm x 76 mm, Apresentação: caixa com 50 unidades.

CX 2000

14
LAMÍNULA, com  medidas  18  mm x  18  mm,  caixa  com  100
unidades.

CX 180

15
LAMÍNULA, com  medidas  24  mm x  50  mm,  caixa  com  100
unidades.

CX 24.000

16
LAMÍNULA PARA CÂMARA DE NEUBAUER, CAIXA COM 10
UNIDADES, 20 mm x 26 mm.

CX 200
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 Total
R$

R$

LOTE 16 – DESCARTÁVEIS______________________________________________________

Nº  Descrição dos Materiais Und Quant
Valor

Unitário
Valor
Total

1

FILTRO  PARASITOLÓGICO  DE  FEZES  DESCARTÁVEL
(PENEIRA),  confeccionado  com  armação  rígida  que  evita
contato com material a ser analisado para uso em taças de vidro
ou  similar.  Validade  Mínima  de  6  meses  a  partir  da  data  de
entrega. Pronto para uso.

UND 50.000

2
CÁLICE EM POLIESTIRENO  ou material  equivalente,  formato
cônico,  para sedimentação de fezes,  capacidade 100 ml,  com
base ou suporte para estabilidade do recipiente.

UND 20.000

3

COLETOR PARA URINA infantil masculino. Material plástico ou
equivalente.  Transparente.  Com  adesivo  autocolante  para
vedação,  dupla  face,  a  base  de  borracha  hipoalergênica.
Capacidade de 100 ml, graduado de 10 em 10 ml. Instrução de
uso impressa em cada unidade. Validade Mínima de 6 meses a
partir  da  data  de  entrega.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

UND 30.000

4

COLETOR PARA URINA infantil  feminino. Material  plástico ou
equivalente.  Transparente.  Com  adesivo  autocolante  para
vedação,  dupla  face,  a  base  de  borracha  hipoalergênica.
Capacidade de 100 ml, graduado de 10 em 10 ml. Instrução de
uso impressa em cada unidade. Validade Mínima de 6 meses a
partir  da  data  de  entrega.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

UND 30.000

5

COLETOR  DE  FEZES  para  exame  coproparasitológico,
utilizando técnica de concentração em formol acetato de etila,
com sistema de microfiltro, capacidade de 50 ml. Tampa cônica
com bico gotejador. Validade Mínima de 6 meses a partir da data
de entrega.  Pronto para uso. Registro M.S. Certificado de Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

UND
100.00

0

6

COLETOR  UNIVERSAL  DE  MATERIAL  BIOLÓGICO, de
material plástico ou similar, c/ com tampa rosqueável branca e
espátula, capacidade 50 ml. Estéril. Pacote com 100 unidades.
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto
para  uso.  Registro  M.S.  Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

PCT 1.000

7

COLETOR DE URINA 24 HORAS, capacidade de 2 (dois) litros,
cilíndrico.  Graduado  de  200  em  200  ml.  Corpo  e  tampa  de
polietileno de alta densidade ou material equivalente, com tampa
rosqueável e vedação. Opado. Boca com no mínimo 80 mm de
diâmetro.  Validade  Mínima  de  6  meses  a  partir  da  data  de
entrega.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.  Certificado  de  Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

UND 5.000

8 COLETOR DE URINA estéril sem espátula. Capacidade de 120
ml,  graduado,  selo  de  orientação  na  tampa  e  dispositivo
integrado  para  obtenção  da  amostra  através  de  vácuo.

PCT 1.000
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Embalagem com 100 unidades.  Validade Mínima de 6 meses a
partir  da  data  de  entrega.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

 Total
R$

R$

LOTE 17 – MATERIAL COLETA (PUNÇÃO VENOSA)_________________________________

Nº  Descrição dos Materiais Und Quant Valor
Unitário

Valor
Total

1

PAPEL DE FILTRO, tipo 50 com 11 cm de diâmetro. Caixa com
100 unidades.  Validade Mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.  Certificado  de  Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

CX 200

2

TORNIQUETE em  borracha  sintética,  sem  látex,  descartável,
para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não
estéril.  Com 25  unidades.  Embalagem resistente.  Pronto  para
uso. Registro M.S. Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

ROLO 20

3

ADESIVO  ANTI-SÉPTICO  para  uso  após  coleta  sanguínea.
Caixa  com  no  mínimo  100  unidades.  Validade  Mínima  de  6
meses a partir  da data  de entrega.  Pronto para uso.  Registro
M.S. Certificado de Boas Práticas de fabricação  que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

CX 1.500

4

GASE EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPÍLICO 70% para uso
externo, embalagem unitária (2,5 cm x 3,5 cm), acondicionada
em  papel-alumínio  hermeticamente  fechada.  Apresentação:
Caixa  com  100  unidades.  Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

CX 1.500

5

MASSA SELANTE composta de material plástico ou equivalente
para  selagem  de  microhematócrito.  Caixa  com  18  gramas.
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto
para  uso.  Registro  M.S.  Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

CX 200

6

TUBO  COLETA  DE SANGUE  A  VÁCUO  COM COM GEL
SEPARADOR – características:  tubo para coleta  de sangue a
vácuo, em plástico P.E.T.,  transparente,  incolor, estéril, medindo
13 mm x 100 mm, aspiração  de  3  a  5ml  com  gel separador
com   base   acrílica   e  ativador   de   coágulo.   Tubo   não
siliconizado,   rolha   de   borracha   siliconizada,   com  tampa
plástica  protetora  na  cor amarelo  ouro.  Embalagem: bandeja
em  isopor,   revestido em  plástico,   contendo  100 unidades
cada,  contendo  dados  de   identificação   do   produto,  lote,
validade,  registro  no  MS, e que atenda as demais normas
vigentes  e  pertinentes  ao produto. Pronto para uso. Registro
M.S. Certificado de Boas Práticas de fabricação  que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

Rack 1.500

7

TUBO  COLETA  DE SANGUE  A  VÁCUO  COM COM  GEL
SEPARADOR (Tubo  Separador  de  Soro)  8,5 mL - Tubo  para
coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.  T,   transparente,
incolor, estéril,  medindo  16 mm x 100 mm, aspiração  de  8,5
mL,  gel separador  com  design aperfeiçoado (para obtenção de

Rack 1.500
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soro)  e  ativador  de  coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de
borracha   siliconizada,   com tampa  plástica  protetora,  na  cor
amarelo   ouro.   Esterilizado   a  Radiação   Gama.   Tubos
etiquetados,  contendo:  nº  de lote,  prazo  de  validade,  nº  de
catálogo   e   volume  de aspiração.  Embalagem:  bandeja  em
isopor,   revestido   em  plástico,   contendo  100  unidades,
contendo  dados de  identificação  do  produto, lote,  validade,
registro  no  MS, e que atenda as demais normas vigentes  e
pertinentes   ao  produto.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

8

TUBO  COLETA  DE SANGUE  A  VÁCUO  COM EDTA  K2 –
características: tubo  para  coleta  de  sangue  a vácuo,  em
plástico  P.E.T., transparente,  incolor,  estéril, medindo  13 mm x
75  mm, aspiração  de  2   a   3ml,   com EDTA  Dipotássico
(conteúdo por tubo: 5,4 mg de EDTA k2). Tubo não siliconizado,
rolha de borracha  siliconizada  com tampa plástica protetora na
cor  roxa.   Embalagem:   bandeja   em isopor,   revestido   em
plástico, contendo  100  unidades  cada, contendo  dados  de
identificação  do  produto,  lote, validade, registro no MS, e que
atenda  as  demais  normas vigentes  e  pertinentes  ao produto.
Pronto para uso. Registro M.S. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

Rack 1.500

9

TUBO PARA COLETA DE SANGUE INFANTIL C/  EDTA K2:
tubo   com   EDTA  K2,   em  plástico,   não   estéril   para
microcoleta  de  sangue  capilar para hematologia e dosagem de
Chumbo  (contém  menos  de  1 ng de Chumbo por tubo), linhas
demarcadas  com  capacidade para  250  a  500  microlitros  de
sangue.  Com  bico  coletor acoplado  ao  tubo  e  tampa plástica
protetora  cor  lilás. Apresentação: sacos  plásticos tipo  “Zip”Zap”
com  50 unidades  cada,  contendo número  de  lote  e  prazo  de
validade.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.  Certificado  de  Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

Rack 500

10

TUBO   PARA  COLETA  DE  SANGUE   A  VÁCUO   COM
CITRATO  DE  SÓDIO  3,2% - características:  tubo  para coleta
de  sangue  a  vácuo,  em plástico  P.E.T.,  transparente, incolor,
estéril,  medindo  13 mm x 75  mm,  aspiração  de  2,5  a  3,0 ml,
com  Citrato  de  sódio (conteúdo  líquido  por  tubo: 0,3ml  de
solução  citrato tamponado  0,109M – 3,2%) proporção  9:1.  O
tubo  deve
possuir  uma  linha  indicatória gravada  no  próprio  tubo  que
assegura  o  volume  a  ser colhido,  o  tubo  deve  ter
aspiração  total.  Tubo  não siliconizado,  rolha  de  borracha
siliconizada,  com  tampa plástica  protetora  na  cor  azul claro.
Embalagem:  bandeja  em  isopor,   revestido   em   plástico,
contendo   100   unidades   cada,  contendo   dados   de
identificação  do  produto,  lote, validade, registro no MS, e que
atenda  as  demais  normas vigentes  e  pertinentes  ao produto.
Pronto para uso. Registro M.S. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

Rack 50

11 TUBO   PARA  COLETA  DE  SANGUE   A  VÁCUO   COM
FLUORETO –  características:  tubo  para  coleta  de  sangue  a
vácuo, em plástico P.E.T.,  transparente,  incolor,
estéril,   medindo  13 mm x  75  mm, aspiração de 2 ml, com

Rack 3.500
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fluoreto de  sódio  +  EDTA  (conteúdo por  tubo:  3mg  Fluoreto
de Sódio  e  6mg EDTA  Na2). Tubo não siliconizado, rolha de
borracha   siliconizada   com  tampa  plástica  protetora  na  cor
cinza. Embalagem: bandeja em isopor,  revestido  em  plástico,
contendo   100   unidades   cada,  contendo   dados   de
identificação  do  produto,  lote, validade, registro no MS, e que
atenda  as  demais  normas
vigentes  e  pertinentes  ao produto.  Pronto para uso. Registro
M.S. Certificado de Boas Práticas de fabricação  que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

12

TUBO  EXTENSOR  PARA COLETA INFANTIL Tubo  extensor
em polipropileno,  não  estéril,  para ser  usado  em  conjunto
com  os tubos.  Após  o  encaixe  o conjunto  terá  o  tamanho 13
mm x  75  mm para   perfeita  adaptação   nos   equipamentos
laboratoriais.  Apresentação: sacos  plásticos  tipo “Zip Zap”com
50   unidades  cada,  contendo  número   de  lote  e  prazo  de
validade.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.  Certificado  de  Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

Rack 100

13

TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1 – em material plástico, 16
mm  x  100  mm,  tampa  convencional  emborrachada  de  cor
vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante
(clorexidina,  etilparaben  e  propionato  de  sódio  ou  outras
substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta e
duas)  horas  em  temperatura  ambiente.  Bandeja  com  100
unidades. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda
as normas vigentes e pertinentes ao produto.

Rack 800

14

KIT PARA UROCULTURA composto por um copo de coletor de
urina,  um  tubo  para  transporte  em  plástico  com  conservante
C&C, transparente, capacidade para 4 ml de aspiração (indicado
para  transporte  de  amostra  de  urina  para  cultura  e  teste  de
sensibilidade de bactérias por conter aditivo liofilizado) com 2,63
mg/dL de ácido bórico,  1,65 mg/dL de sódio e 2,08 mg/dL de
Borato  de  Sódio  (que  conserva  a  população  bacteriana  na
amostra  por  um  período  de  48  (quarenta  e  oito)  horas  a
temperatura ambiente)  e 2  (duas)  embalagens de sabão para
antissepsia,  capacidade de 120 ml,  estéril  e graduado, possui
orientação na tampa e dispositivo integrado para obtenção da
amostra  através  de  vácuo.  Embalagem  com  50  unidades.
Registo no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

CX /
PCT

150

 Total
R$

R$

LOTE 18 – MATERIAIS PLÁSTICOS_______________________________________________

Nº  Descrição dos Materiais Und Quant Valor
Unitário

Valor
Total

1
SUPORTE PLÁSTICO TIPO BARRILHETE com torneira  para
acondicionar água destilada. 

UND 20

2
ESTANTE EM POLIPROPILENO ou material  equivalente para
40 tubos com dimensões de 70 mm x 10 mm. 

UND 300

3
ESTANTE EM POLIPROPILENO  ou material  equivalente para
acondicionar,  no  mínimo  30  tubos  de  ensaio  de  10  ml,  com
dimensões 13 mm x 100mm. 

UND 300

4 ESTANTE EM POLIPROPILENO  ou material  equivalente para UND 300
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15 tubos com dimensões 12 mm x 75mm.

5
SUPORTE/ESTANTE UNIVERSAL PARA PIPETAS  vertical  ou
angulação  de,  no  máximo  30º,  em  acrílico  transparente,
anatômica e ergonômica, suporta no mínimo 6 pipetas

UND 100

6
TUBO DE ENSAIO, plástico, cristal (transparente), 12 mm X 120
mm.

UNID
100.00

0

7
TUBOS DE ENSAIO, plástico, cristal (transparente),15 mm x 150
mm.

UNID
100.00

0

8
TUBO DE ENSAIO COM FUNDO CÔNICO graduado para 10
mL.

UND 8.000

9 TUBO TIPO FALCON com tampa autoclavavel 50 ml. UNID 60

10

TUBOS CRIOGÊNICO 16X58 MM EM POLIPROPILENO COM
FUNDO  CHATO,  tampa  rosqueável  externa,  cor  laranja,
graduada de 1 em 1 mL, com anel de vedação para transporte
de soro com capacidade de 5 mL. Pacote com 200 unidades.
Registro no MS. Certificado de Boas Práticas de fabricação que
atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

PCT 3.000

11

PONTEIRA ESPECÍFICA PARA MICROPIPETA MONOCANAL
que  possuam máxima recuperação da amostra, ou seja, baixa
retenção  de  líquidos  na  parede  da  ponteira,  permitindo
restauração  completa  da  amostra,  evitando  interferências  na
amostragem  e  economizando  reagentes  por  reduzir  a  perda
destes.
Ser  Transparente,  Fabricada  em  polipropileno  transparente
atóxico  com  99.9%  de  pureza,  Filtro  de  polietileno  (inerte)
hidrofóbico, que permite a passagem de ar enquanto impede a
passagem  de  aerossóis.  Volume  variável  de  100  a  1.000  μl
(microlitros) autoclavável, alta transparência, cor azul ou branca,
embalagem  contendo  1.000  unidades.  Registro  no  MS.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

PCT 200

12

PONTEIRA  ESPECÍFICA  PARA  MICROPIPETA Ponteira
descartável  com  ponta  larga  para  uso  com  micropipetas  de
diversas marcas com volumes variáveis e ajustáveis. De encaixe
universal, designadas para encaixar em uma grande variedade
de micropipetas mono e multicanal. Paredes flexíveis com vários
anéis internos para selar que garantam um encaixe seguro com
menos  força  para  encaixar  e  expelir  líquidos  aspirados.
Transparente,  Fabricada  em polipropileno  transparente  atóxico
com 99.9% de pureza,  ponta larga com 1.52mm de diâmetro,
Autoclavável até 121ºC por 15 minutos a 15psi. Volume variável
entre  10  a  200  ul.  Embalagem  contendo  1.000  unidades.
Registro no MS. Certificado de Boas Práticas de fabricação que
atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

PCT 200

 Total
R$

R$

LOTE 19 – MATERIAL PERMANENTE______________________________________________

Nº  Descrição dos Materiais Und Quant
Valor

Unitário
Valor
Total

1

SUPORTE PARA PIPETAS DE WESTERGREEN de metal com
pintura  metálica  atóxica,  resistente,  sistema  de  compressão
ajustável,  base  de  encaixe  da  pipeta  em  material  látex  ou
equivalente, com capacidade de 10 pipetas.

UND 100

2
MICROPIPETA MONOCANAL de volume variável de 20 a 200 μl
(microlitros),  totalmente  autoclavável,  com  pistão  em  aço

UND 100
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inoxidável, dispositivo ejetor de ponteiras. sistema que possibilite
a eliminação de unidade pequenas gotículas que ficam aderidas
na  parte  interna  da   ponteira,  com  manual  e  certificado  de
calibração em português,  suporte  para  fixação  na micropipeta
em bancada  e  apresentar  previamente  prospecto  do  produto.
Fabricado  de  acordo  com as  normas  do  INMETRO.  Garantia
Mínima de 01 ano.  Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

3

MICROPIPETA MONOCANAL de volume variável de 100 a 1000
μl  (microlitros),  totalmente  autoclavável,  com  pistão  em  aço
inoxidável, dispositivo ejetor de ponteiras. sistema que possibilite
a eliminação de pequenas gotículas que ficam aderidas na parte
interna da ponteira, com manual e certificado de calibração em
português,  suporte para fixação na micropipeta em bancada e
apresentar  previamente  prospecto  do  produto.  Fabricado  de
acordo com as normas do INMETRO. Garantia  Mínima de 01
ano.  Certificado de Boas Práticas de fabricação  que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

UND 100

4

MICROPIPETA MONOCANAL de volume variável de 10 a 100 μl
(microlitros),  totalmente  autoclavável,  com  pistão  em  aço
inoxidável, dispositivo ejetor de ponteiras. sistema que possibilite
a eliminação de unidade pequenas gotículas que ficam aderidas
na  parte  interna  da   ponteira,  com  manual  e  certificado  de
calibração em português,  suporte  para  fixação  na micropipeta
em bancada  e  apresentar  previamente  prospecto  do  produto.
Fabricado  de  acordo  com as  normas  do  INMETRO.  Garantia
Mínima de 01 ano.  Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

UND 100

5

MICROPIPETA MONOCANAL de volume variável de 05 a 50 μl
(microlitros),  totalmente  autoclavável,  com  pistão  em  aço
inoxidável, dispositivo ejetor de ponteiras. sistema que possibilite
a eliminação de pequenas gotículas que ficam aderidas na parte
interna da ponteira, com manual e certificado de calibração em
português,  suporte para fixação na micropipeta em bancada e
apresentar  previamente  prospecto  do  produto.  Fabricado  de
acordo com as normas do INMETRO. Garantia  Mínima de 01
ano.  Certificado de Boas Práticas de fabricação  que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

UND 100

 Total
R$

R$

LOTE 20 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL_____________________________

Nº  Descrição dos Materiais Und Quant Valor
Unitário

Valor
Total

1

TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO para a inibição de 
queda de cabelo e promover proteção, com boa aeração do 
couro cabeludo, produzida em não tecido (100% polipropileno ou
viscose) atóxico e antialérgico. 
• Fabricada em Polipropileno ou viscose;
• Possuir elástico revestido, proporcionando melhor vedação 
durante sua utilização;
• Solda por ultrassom;
• na cor branca;
• Tamanho: 45 x 52 cm;
• Descartável e de uso único;
Pacote com 100 unidades. Deve ser produzido conforme boas

PCT 1.500
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práticas  de  fabricação  da  ANVISA –  RDC  nº  59/2000  PAC.
Pronto para uso. Registro M.S.

2

MÁSCARA DESCARTÁVEL para a proteção do usuário pelas 
vias nasais e bucais. Confeccionada em não tecido (SMS), 
possuindo Três camadas soldadas eletronicamente por 
ultrassom. As camadas internas e externas são constituídas de 
não tecido Spunbonded e a camada intermediária é composta 
por não tecido Meltblown, que constitui o meio filtrante.
• Tripla camada com filtro, que proporciona um BFE (Eficiência 
de Filtragem Bacteriana) maior que 95 %;
• Com Elástico;
• na cor branca;
• Descartável e de uso único;
Embalagem com 50 unidades.  Pronto para uso. Registro M.S.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

CX 3.000

3

MÁSCARA  DESCARTAVEL  COM  FILTRO  P/  POEIRA
respirador descartável, tipo semifacial filtrante, modelo dobravel,
com  solda  eletrônica  em  todo  perímetro,  confeccionada  com
manta sintética com tratamento eletrostático, para partículas P1,
com  elásticos  para  fixação  e  ajuste  à  cabeça  do  usuário.
Promove  proteção  das  vias  respiratórias  do  usuário  contra
poeiras e névoas, classe PFF1. 
Apresentação:  caixa  com  100  unidades.  Pronto  para  uso.
Registro  M.S.  Certificado  de Boas Práticas de fabricação  que
atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

CX 1.500

4

MASCARA DESCARTAVEL MOD.95 (BICO DE PATO), para 
proteger os profissionais da área da Saúde durante 
procedimentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais 
de análise clínicas/ patológicas ou em outras situações em que 
haja a emissão de partículas ou vapores nocivos. Confeccionada
em não tecido (SMS).
• Não estéril;
• na cor azul;
• Possuir 6 camadas, sendo: Duas camadas de Meltbonded (filtro
protetor); 1 camada externa de Spunbonded azul (estética); 1 
camada interna de Spunbonded branco (conforto); 1 camada 
intermediária de Spunbonded (separador dos filtros) e 1 camada 
intermediária de feltro (sustentação);
• Descartável e de uso único;
Respirador facial filtrante recomendado para tuberculose. Classe
n95 com certificado de aprovação pelo ministério da saúde. 
Pacote com no mínimo 20 unidades. Pronto para uso. Certificado
de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

PCT 2.000

5 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL p/  sobrepor destinado
para usuários que manipulam produtos químicos, composto de
armação o e visor em peca única, lentes e hastes, com armação
em  policarbonato,  com  haste  em  policarbonato,  com  protetor
lateral,  haste  tipo  espátula,  com  seis  fendas  para  ventilação,
haste  fixada  através  de  pinos  plásticos,  lente  devera  ser
resistente  a  riscos,  resistente  a  ataques  químicos,  o  óculos
devera proporcionar visão panorâmica, com lente na cor incolor,
sem cordão de segurança, permitindo a utilização sobre óculos
graduados,  embalado  individualmente  em  embalagem
apropriada,  com garantia  total  de  no  mínimo  01  ano,  e  suas
condições  deverão  atender  a  norma  ANSI.Z.87.1,CSA.Z.94.3.

UNID 300
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Devem  apresentar  em  caracteres  bem  visíveis,  o  nome
comercial  da  empresa  fabricante,  o  lote  de  fabricação  e  o
número do CA, ou, no caso de equipamento importado, o nome
do importador, o lote de fabricação e o número do CA, conforme
o item 6.9.3 da NR- 06 -  Equipamento de Proteção Individual
Portaria  Nº  3214/78  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego.
Certificado de Boas Práticas de fabricação.

Total
R$

R$

LOTE 21 – PERFURO CORTANTES________________________________________________

Nº  Descrição dos Materiais Und Quant
Valor

Unitário
Valor
Total

1

AGULHA  COM DISPOSITIVO  DE SEGURANÇA  25  x  8   –
Agulha para coleta  de sangue a vácuo  com  dispositivo   de
segurança  que  após  acionado recobrirá  completamente  a
agulha  garantindo  total biosegurança.  Agulha  medindo 30 x 8
(21G),  Uso  em  análises  clínicas,   com   bisel   trifacetado,
siliconizada,   estéril.  Apresentação:   A   cada   100  agulhas
fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico,
reutilizável,  não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos
13  mm  e  16  mm,  flange,   marca   guia   e  dispositivo   de
segurança  junto à  base  do  adaptador, diferenciado  pela  cor
verde. Quando  acionado,  descarta automaticamente a agulha.
Objetivo:  atender  à  NR  32 – todo material perfuro cortante
deve   ter   dispositivo   de  segurança.   Prazo   final   para
adequação:  Novembro  2010.  Apresentação:  caixa  com  100
unidades.  Pronto para uso.  Registro  M.S. Certificado de Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

CX 3.000

2

AGULHA  COM DISPOSITIVO  DE SEGURANÇA  25  x  7 –
Agulha para coleta  de sangue a vácuo  com  dispositivo   de
segurança  que  após  acionado recobrirá  completamente  a
agulha  garantindo  total biosegurança.  Agulha  medindo 30 x 7
(22G),  Uso  em  análises  clínicas,   com   bisel   trifacetado,
siliconizada,   estéril.  Apresentação:   A   cada   100  agulhas
fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico,
reutilizável,  não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos
13  mm  e  16  mm,  flange,   marca   guia   e  dispositivo   de
segurança  junto à  base  do  adaptador, diferenciado  pela  cor
verde. Quando  acionado,  descarta automaticamente a agulha.
Objetivo:  atender  à  NR  32 – todo  material  perfuro  cortante
deve   ter   dispositivo   de  segurança.   Prazo   final   para
adequação:  Novembro  2010.  Apresentação:  caixa  com  100
unidades.  Pronto para uso.  Registro  M.S. Certificado de Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

CX 3.000

3

ADAPTADOR DE PLASTICO REUTILIZAVEL   DE COLETA  A
VACUO   NÃO ESTERIL- em  quatro  cores diferentes  (rosa,
verde,  azul  e amarelo), para agulha de coleta de  sangue  a
vácuo  e  tubos  13 mm  e  16  mm,  flange,  marca guia e
exclusivo dispositivo de segurança  junto  a  base  do adaptador,
diferenciado   pela  cor   verde.   Quando   acionado  descarta
automaticamente  a agulha  para  coleta  múltipla  de sangue  a
vácuo,  que  se  acopla através de rosqueamento assim como  é

PCT 100
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feito  com  os  outros adaptadores da linha . Pode ser reutilizado
até   no   máximo   100  vezes,  quando  então,  deverá  ser
descartado  em  coletor  próprio conforme  normas  vigentes.
Embalagem:  caixa com  20 unidades multicor. Pronto para uso.
Registro  M.S.  Certificado  de Boas Práticas de fabricação  que
atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

4

ESCALPE  DE SEGURANÇA  PARA COLETA  MÚLTIPLA –
características:  escalpe  com dispositivo  de  segurança ativado
por um botão que após pressionado,  recolhe  a  agulha para
dentro  do  corpo  do escalpe, especial para coleta de sangue a
vácuo, com adaptador luer  para  coletas  múltiplas. Tubo  em
vinil  flexível,  com  7 polegadas  de  comprimento, agulha  21G
(Calibre  8),  asas flexíveis  de  cor  verde. Embalagem:  caixas
com   50  unidades   embaladas  individualmente.   A   cada
dispositivo  de  coleta  deverá  ser  fornecido   um   adaptador
plástico  de  uso  único,
transparente,  não  estéril,  com flange e marca guia. Objetivo:
atender  à  NR  32 – todo  material  perfuro  cortante deve  ter
dispositivo   de  segurança.   Prazo   final   para  adequação:
Novembro 2010.  Pronto para uso. Registro M.S. Certificado de
Boas Práticas de fabricação  que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

CX 2.000

5

ESCALPE  DE SEGURANÇA  PARA COLETA  MÚLTIPLA –
características:  escalpe  com dispositivo  de  segurança ativado
por um botão que após pressionado,  recolhe  a  agulha para
dentro  do  corpo  do escalpe, especial para coleta de sangue a
vácuo, com adaptador luer  para  coletas  múltiplas. Tubo  em
vinil  flexível,  com  7 polegadas  de  comprimento, agulha  23G
(Calibre  6),  asas flexíveis  de  cor  azul. Embalagem:  caixas
com   50  unidades   embaladas  individualmente.   A  cada
dispositivo  de  coleta  deverá  ser  fornecido   um   adaptador
plástico  de  uso  único,transparente,  não  estéril,  com flange e
marca guia. Objetivo:  atender  à  NR  32 – todo  material  perfuro
cortante deve  ter  dispositivo  de segurança.  Prazo  final  para
adequação: Novembro 2010. Benefício:  maior  segurança  ao
profissional  de  saúde  com  a visualização  do  sangue  no
momento da punção. Pronto para uso. Registro M.S. Certificado
de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

CX 2.000

6

ESCALPE  DE SEGURANÇA  PARA COLETA  MÚLTIPLA –
características:  escalpe  com dispositivo  de  segurança ativado
por um botão que após precionado,  recolhe  a  agulha para
dentro  do  corpo  do escalpe, especial para coleta de sangue a
vácuo, com adaptador luer  para  coletas  múltiplas. Tubo  em
vinil  flexível,  com  7 polegadas  de  comprimento, agulha  25G,
asas  flexíveis  de cor  azul  escuro.  Embalagem: caixas  com
50  unidades embaladas  individualmente.  A cada  dispositivo
de  coleta deverá  ser  fornecido  um adaptador  plástico  de  uso
único,  transparente,  não  estéril,  com  flange  e  marca  guia.
Objetivo:  atender  à  NR  32 – todo  material  perfuro  cortante
deve   ter   dispositivo   de  segurança.   Prazo   final   para
adequação: Novembro 2010. Benefício:  maior  segurança  ao
profissional  de  saúde  com  a visualização  do  sangue  no
momento da punção. Pronto para uso. Registro M.S. Certificado
de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

CX 2.000

7 MICROLANCETA DESCARTÁVEL  Lanceta  de  aço  inoxidável CX 2.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
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estéril, ponta em bisel embutida em corpo plástico resistente ou
outro material compatível para punção em polpa digital, agulha
de punção tamanho 30G, 1,5 mm, com  retração automática da
agulha  acionada  por  contato,  com  tampa  protetora  de  fácil
remoção e que proteja a lanceta após uso, embalagem externa
resistente que garanta a integridade do produto até o momento
de sua utilização, trazendo número do lote / número de série ou
outra metodologia de identificação impressa na caixa do produto
para identificar/rastrear o produto, data de fabricação e/ou prazo
de validade. Caixa co m100 unidades. A validade mínima deverá
ser de 1 (um) ano a partir da data da entrega, com certificado de
boas práticas de fabricação do produto e controle por linha de
produção/produto,  emitido pela  Agência  Nacional  de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA).

 Total
R$

R$

LOTE 22 – MATERIAL IMPRESSÃO_______________________________________________

Nº  Descrição dos Materiais Und Quant Valor
Unitário

Valor
Total

1

BOBINA DE  PAPEL COMUM compatível  com impressora  do
equipamento BIOPLUS c/ largura de 54 mm. Certificado de Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

UND 50

2

BOBINA  DE  PAPEL  TERMOSSENSÍVEL  compatível  com
impressora do equipamento KX21n da ROCHE. Dimensões: 57
mm x  30  m.  Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que
atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

UND 50

3

ETIQUETAS TÉRMICAS PARA IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE 
BARRAS, dimensões 45 mm X 30 mm, dispostas em bobinas de
2 colunas, horizontalmente. Certificado de Boas Práticas de 
fabricação que atenda as normas vigentes e pertinentes ao 
produto.

UND
900.00

0

4
FITA  NYLON  P/IMPRESSORA  MATRICIAL  LX-890  EPSON
caixa 2 unidades.

CX 5.000

5
FITA  NYLON  P/IMPRESSORA  MATRICIAL  LX-300  8750
EPSON caixa com 2 unidades.

CX 40

6
FITA  PARA  IMPRESSÃO  compatível  com  impressora  do
equipamento BIOPLUS.

UND 30

Total
R$

R$

LOTE 23 – PAPELARIA_________________________________________________________

Nº  Descrição dos Materiais Und Quant
Valor

Unitário
Valor
Total

1
FORMULÁRIO  CONTÍNUO de  80  colunas,  01  via,  branco,
destacável, caixa com 2.500 folhas.

CX 3.000

 Total
R$

R$

LOTE 24 – OUTROS ITENS______________________________________________________

Nº  Descrição dos Materiais Und Quant Valor
Unitário

Valor
Total
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1

COLUNA PARA  EQUIPAMENTO  DEIONIZADOR, compatível
com equipamento QUIMIS. Pronto para uso. Certificado de Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

UND 15

2

ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA. Frasco com 100
ml.  Pronto para uso.  Validade Mínima de 6 meses a partir  da
data de entrega. Certificado de Boas Práticas de fabricação que
atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 100

3 GASPILHÃO para lavar tubos de 10 mm. UNID 1.000
4 GASPILHÃO para lavar tubos de 15 mm. UNID 1.000
5 GASPILHÃO para lavar tubos de 18 mm. UNID 1.000
6 LÂMPADA HALOGENA PARA MICROSCÓPIO, 6 V, 20W. UNID 60
7 LÂMPADA HALOGENA PARA MICROSCÓPIO 6 V, 30 W. UNID 60
8 TERMÔMETRO PARA ESTUFA a 260º UNID 30

 Total
R$

R$

*Os produtos serão fornecidos de acordo com as condições previstas no Anexo I, observado
ainda, as demais condições previstas no Termo de Referência e seus anexos, constantes neste
Edital). 

NOME DO REPRESENTANTE: 
_____________________________________________
Local e data

________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO II DO EDITAL
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 11 /2014.

1. OBJETO:

 1.1 – A presente solicitação tem por objeto a formação de Sistema de Registro de Preços
para futura e eventual  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (INSUMOS) DE USO CONTÍNUO
DA ÁREA DE PATOLOGIA CLÍNICA E DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, com vistas a continuidade
dos serviços prestados pela Secretaria  Municipal  de Saúde – SEMUSA em toda a  sua rede de
assistência a saúde (Atenção Básica e Média e Alta Complexidade), demanda inerente a Divisão de
Apoio ao Diagnóstico – DAD, no período de 12 (doze) meses.

1.2 FONTE DOS RECURSOS:

Projeto Atividade: 08.31.10.302.264.2.282 – Manutenção da Rede 
Diagnóstica laboratorial instalados nas Unidades 

de Saúde.
Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo.
Fonte: 01.07 – Recursos do Tesouro / Sistema Único de 

Saúde – SUS.

2. JUSTIFICATIVA

A pretensa contratação, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, justifica-se pela necessidade de
desenvolvimento  das  ações  continuadas  para  a  promoção  das  atividades  pertinentes,  visando  a
maximização dos recursos previstos em relação aos objetivos programados, consideradas as diretrizes e
metas definidas nas ferramentas de gestão aprovadas.

Atividades  desenvolvidas  dentro  das  atribuições  da  Saúde  na  Administração  Pública
Municipal por meio desta Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, sendo os insumos solicitados
destinados a atender a demanda da Rede Municipal de Saúde que oferece atendimento a população,
através das Unidades Básicas de Saúde da zona urbana e rural, Maternidade Municipal, Policlínicas,
Unidades  de  Pronto  Atendimento  –  UPAS  24  horas  e  da  Central  Municipal  de  Diagnóstico
necessitam de continuidade. 

Justifica-se também pela prioridade e pelos compromissos assumidos pela Divisão de Apoio ao
Diagnóstico – DAD, com o fortalecimento dos atendimentos em toda a rede municipal de laboratório Zona
Urbana e  suporte  a  Zona Rural  (Programa de  Saúde da  Família  –  PSF),  apoiando a Estruturação  e
Qualificação  dos  exames  realizados  no  Laboratório  Central  Municipal  (instalado  provisoriamente  na
Policlínica Rafael Vaz e Silva), Maternidade Municipal, Policlínicas e Unidades de Pronto Atendimento –
UPA's. 

A melhoria da qualidade na prestação de serviços em saúde pública tem sido uma busca
constante e crescente no País. São objetivos do laboratório de análises clínicas: laudos de valor
diagnóstico,  prognóstico,  evolução  dos  pacientes  e  para  prevenção  de  doenças,  bem  como
assegurar que o produto final de suas atividades seja adequado às necessidades e satisfação do
cliente do Sistema Único de Saúde – SUS: Médico e Pacientes. A qualidade dos resultados das
análises  laboratoriais  está  intimamente  relacionada  à  fase  pré  analítica  e,  principalmente,  às
condições dos materiais e insumos disponibilizados para uso. 

No âmbito do Sistema Único de Saúde, a implantação e o funcionamento dos laboratórios clínicos
municipais deve se inserir em um processo de planejamento global do conjunto de ações e serviços de
saúde, de forma coerente com o modelo assistencial  adotado. O planejamento dos serviços de apoio
diagnóstico deve ser orientado pelos princípios e diretrizes do SUS, preconizados na RDC 302/05, Manual
do Gestor do SUS para estruturação de Laboratórios Clínicos e Lei Complementar nº 8.080/90 que “Dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências”. 

Desta  forma,  no  que  diz  respeito  aos  serviços  laboratoriais,  deve-se  buscar  garantir:  a
universalidade  e  oportunidade  de  acesso  dos  cidadãos  a  todas  as  ações  e  serviços  necessários,  a
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integralidade da atenção, a equidade na alocação de recursos e no acesso e a subordinação das diretrizes
de política para essa área ao controle social.

Quanto à organização dos serviços laboratoriais, esta deve ser coerente com as diretrizes de
descentralização, regionalização e hierarquização,  reconhecendo o caráter  de apoio das atividades de
laboratório para a resolutividade da atenção, seja no âmbito das ações de promoção da saúde, da atuação
de equipes de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e Programa de Saúde da Família (PSF), nos postos
de saúde, policlínicas, nos ambulatórios especializados e hospitais de vários níveis de complexidade.

Por  outro  lado,  o  tipo  de  atividade  desenvolvida  pelos  laboratórios  clínicos  apresenta
especificidades que  interferem no  funcionamento  e  organização  desses  serviços.  Neste  sentido,  cabe
destacar a incorporação acelerada de novas tecnologias que vem ocorrendo nessa área, os interesses de
mercado  relacionados  à  comercialização  de  insumos  e  equipamentos  e  aspectos  da  formação  dos
profissionais de saúde, que afetam a frequência e os critérios de solicitação de exames de patologia clínica.
Essas e outras variáveis destacam a importância da realização de planejamento e de regulação da oferta,
de forma a adequá-la às necessidades de saúde da população.

Destacam-se,  portanto,  entre  as  condições  fundamentais  para  que  os  serviços  laboratoriais
cumpram adequadamente o seu papel:  a identificação da população de abrangência e do conjunto de
ações necessárias, a ser ofertado; a adoção da tecnologia mais pertinente para os diferentes tipos de
exame, em cada situação específica; boa qualificação técnica dos profissionais; condições estruturais de
trabalho adequadas; a segurança de resultados fidedignos; custos aceitáveis, que considerem ganhos de
escala; a integração e cooperação com os profissionais de saúde e com a rede de serviços na qual os
laboratórios estão inseridos.

O  estabelecimento  de  diretrizes  para  a  organização  da  rede  laboratorial  é  particularmente
importante à medida que os exames de laboratório estão entre os mais necessários e realizados no apoio
diagnóstico à prática clínica, com repercussões importantes em termos de cuidados aos pacientes, impacto
na saúde e custos para o sistema de saúde. Além disso, a organização desses serviços representa uma
tarefa  complexa,  por  exigir  a  combinação  de  tecnologias  diversificadas  e  a  sua  adaptação  às
características locais, no que diz respeito aos aspectos sociodemográficos, epidemiológicos, sanitários,
econômicos, entre outros. 

Considerando  que  os  modernos  recursos  tecnológicos  de  apoio  ao  diagnóstico  vieram
proporcionar  ao  médico  e  a  equipe  multidisciplinar  todos  os  meios  necessários  para  um diagnóstico
preciso, tanto do ponto de vista topográfico como etiológico e, o que é mais importante, mais precoce, com
evidente benefício para os pacientes, como ocorre no caso das neoplasias; 

Considerando que as tecnologias de apoio ao diagnóstico trouxeram maior segurança ao médico
e o apoio necessário para tomada de decisões importantes no tocante à conduta e ao tratamento, seja nos
casos de urgência, seja nas doenças crônicas, mudaram a face da medicina e que hoje não existe a menor
possibilidade de exercer a medicina sem estes recursos e  que os exames laboratoriais,  por exemplo,
tornaram-se  um  instrumento  de  extrema  relevância   na   prática   da   medicina   moderna,   como
componente  importante,  senão  o  mais  importante,  das tecnologias de apoio ao diagnóstico; 

Considerando  a  necessidade  de  eficácia  e  eficiência  nos  estabelecimentos  de  saúde  desta
Capital,  na prática da assistência  em saúde em respostas rápidas da gestão desse recurso de apoio
diagnóstico,  minimizando ainda mais  o  tempo de permanência  e/ou  reabilitação  do paciente  pelo  uso
correto da terapêutica ou até mesmo evitando-se a possibilidade de óbitos; 

Considerado  a  redução  do  custo  operacional  da  aquisição  e  manutenção  contínua  dos
equipamentos laboratoriais, cada vez mais modernos e automatizados, ao lançarmos mão da  contratação
de empresas especializadas em fornecimento de reagentes para a realização de exames laboratoriais com
a cessão de equipamentos e insumos para sua execução, a Divisão de Apoio ao Diagnóstico – DAD desta
SEMUSA otimizará a aplicação do recurso disponível para esse fim; 

Considerando ainda que a contratação dos serviços técnicos laboratoriais dentro dos valores da
tabela de procedimentos SUS, conforme anexo Il, contemplados no teto de Média e Alta Complexidade  –
MAC do estado possibilitará investimentos do recurso municipal na modernização de novas tecnologias
para a saúde;

Considerando  que  a  centralização  de  exames  permite  maior  economia  de  escala  do  que  a
pulverização  de  laboratórios,  ao  propiciar  a  otimização  de  bens móveis,  equipamentos,  infraestrutura,
material de consumo, recursos humanos, entre outros.

Exames Bioquímicos, Hematológicos e Urinálises são incluídos na rotina comum laboratorial. 
Considerando ainda que a contratação dos serviços técnicos laboratoriais dentro dos valores da

tabela de procedimentos SUS, conforme anexo Il, contemplados no teto de Média e Alta Complexidade  –

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro  Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 - 2941

Katiane

54



Processo n.º 08.00194-00/2015

Fl.________________

Visto______________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

MAC do estado possibilitará investimentos do recurso municipal na modernização de novas tecnologias
para a saúde;

Considerando que os valores a serem praticados são os dispostos na Tabela SUS, disponíveis no
SIGTAP (www.sigtap.datasus.gov.br), de acordo com a Portaria Ministerial nº 156/94 e suas atualizações,
conjuntamente a Lei Federal nº 8.080/90, para os procedimentos laboratoriais solicitados pela SEMUSA e,
por se tratar de legislação federal, já demonstram por si a vantajosidade para a administração pública na
sua aplicação, dispensando cotações de preços citados nos arts. 7º, § 2º, inciso III, Art. 43, incisos IV e V,
da Lei 8.666/1993 dando celeridade ao trâmite e procedimentos processuais.

Baseando-nos nas considerações acima, e fortalecidos na Portaria Ministerial nº 1.101/2002 onde
os percentuais recomendados em Patologia Clínicos de 30% a 50% devem ser empregados pelos gestores
que disponibilizam para a população, todos ou quase todos os tipos de exames laboratoriais (grupo 11) da
tabela  do  SIA-SUS, acreditamos  ser  de  extrema relevância  para  a  gestão  da  saúde  no  município,  a
aquisição de testes nos serviços de apoio e diagnóstico laboratorial, em conformidade com a legislação em
vigor. 

Nesse  sentido,  esta  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  SEMUSA vem  buscando  inovar,
renovar, aliando eficácia e eficiência (quando possível) à economicidade e qualidade dos materiais e
insumos  fornecidos  às  Unidades  de  Saúde  municipais,  provendo  aos  servidores  a  tecnologia
necessária ao bom desempenho das suas funções, atendendo a demanda dos programas tais como
Rede Cegonha/pré-natal, Hiperdia, tuberculose, hanseníase, malária, DST/AIDS, Saúde do Homem,
Mulher,  Criança  e  Idoso,  bem  como  demanda  de  programas  municipais,  referenciados  pelo
Ministério da Saúde – MS.

3. JUSTIFICATIVA DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

3.1  O quantitativo  e  a  especificação  dos  Insumos e Reagentes  descritos  são  baseados nas
Recomendações  do  Ministério  da  Saúde  –  MS  em  seu  Manual  de  Apoio  aos  Gestores  do  SUS:
Organização  da  Rede  de  Laboratórios  Clínicos  com  vistas  a  assegurar  a  prestação  satisfatória  e
padronização dos serviços.

3.2 Foram utilizados neste estudo a PORTARIA MINISTERIAL 1.101/2002 – parâmetros de
cobertura  assistencial  no  âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS,  o  Manual  de  Apoio  aos
Gestores do SUS para Laboratórios Clínicos (MS, 2010), bem como o levantamento dos últimos 12
(doze) meses da produtividade do Laboratório por meio do Sistema HOSPUB (MS) como base de
cálculo.

3.3  A Resolução da  Comissão Intergestores  Tripartite  (CIT)  nº  5,  de 19  junho de  2013,
estabelece as Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2013-2015 com vistas ao fortalecimento do
Planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e a implementação do Contrato Organizativo da
Ação Pública da Saúde (Coap). Os objetivos estabelecidos e pactuados expressam o que deve ser
feito dentro da saúde municipal, refletindo as situações a serem alteradas pela implementação de
estratégias e ações, permitindo a agregação de um conjunto de iniciativas gestoras de formulação
coordenada visando alcançar metas estabelecidas. 

3.4 A População estimada do Município de Porto Velho Ano Base 2014 é de, aproximadamente,
494.013 habitantes. Tomando como base os 03 (três) últimos censos do IBGE – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística e projetando a estimativa de crescimento para o período entre 2014 – 2018, levando
em consideração os dados acima, teremos a projeção média de crescimento de 12,61%, correspondente a
556.347 (quinhentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete) habitantes.

3.5 Foram realizadas pela Atenção Básica no Exercício 2014 em torno de 208.818 consultas,
numa população estimada de 494.013 habitantes, com uma cobertura de 42% (quarenta e dois por cento).

3.6  Atendimentos  médicos  especializados  (Centro  de  Especialidades  Médicas  –  CEM)  no
Exercício  de 2014:  123.232 consultas.  Nos Atendimentos de Urgência  e  Emergência  (Policlínicas  Ana
Adelaide e José Adelino) em torno de 249.706 consultas realizadas. Nas Unidades de Pronto Atendimento
24 horas: em torno de 225.213 consultas realizadas. Dados do Exercício de Junho de 2014 a Junho de
2015.

3.7 As especificações técnicas descritas são as necessárias para atender a eficácia e eficiência,
bem como ao interesse público, sem, contudo, violar os princípios que regem a Administração Pública,
principalmente, buscando resguardar o caráter competitivo do certame, pois abstivemo-nos de especificar
os insumos reagentes de forma a não indicar preferência por marca, não fazendo constar características e
especificações que direcionam o objeto a determinado fabricante.
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3.8  Desta  forma,  entendemos  tratar-se  de  exigências  compatíveis  à  perfeita  satisfação  das
necessidades da Administração, preservando o respeito ao princípio da isonomia entre os participantes e
cumprir a contento o objeto deste Termo de Referência.

4. JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO EM LOTES

4.1  A  licitação  para  aquisição  de  que  trata  o  objeto  em  único  certame,  justifica-se  pela
necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que vários fornecedores podem implicar a
descontinuidade  da  padronização,  bem como em dificuldades  gerenciais  e,  até  mesmo,  aumentar  os
custos, pois a aquisição tem a finalidade de formar um todo unitário. 

4.2 A propositura de aquisição em lotes se demonstra técnica e economicamente viável e não tem
a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a gerência segura da
aquisição,  e principalmente,  assegurar,  não só a mais ampla competição necessária  em um processo
licitatório,  mas  também,  atingir  a  sua  finalidade  e  efetividade,  que  é  a  de  atender  a  contento  as
necessidades desta Administração Pública.

4.2.1 O parcelamento do objeto em itens, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/1993, neste
caso, se demonstra técnica e economicamente viável, por itens aglutinados por especificidade, e não tem a
finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a gerência segura da
aquisição,  e principalmente,  assegurar,  não só a mais ampla competição necessária  em um processo
licitatório,  mas  também,  atingir  a  sua  finalidade  e  efetividade,  que  é  a  de  atender  a  contento  as
necessidades da Administração Pública. 

4.3 O Art. 15, inciso l, alínea “d” da IN nº 2/08 prevê  agrupamento de itens em lotes, quando
houver (Redação dada pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009).  

4.4 O § 3º do art. 3º da IN nº 2/08 prevê excepcionalmente a possibilidade de a Administração
instaurar licitação global,  em que serviços distintos são agrupados em um único lote,  desde que essa
condição, de forma comprovada e justificada, decorra da necessidade de inter-relação entre os serviços
contratados,  do gerenciamento centralizado ou implique vantagem para  a  Administração.  No caso em
suma, há a notória vantagem para a Administração Pública em adquirir os insumos e reagentes por lotes
face a especificidade de cada item, minimizando fracassos,  deserções.  Ante o exposto justifica-se a
aquisição nos termos apresentados. 

4.5 Da justificativa para enquadramento como bem e serviços comuns, o objeto a ser contratado
enquadra-se na categoria de materiais e insumos comuns de que trata a Lei nº 10.520/02 e Decreto nº
5.450/05,  por  possuir  padrões  de  desempenho  e  qualidade  objetivamente  definidos,  mediante  as
especificações usuais do mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1.  A empresa  vencedora  do  certame  deverá  apresentar  atestados  de  capacidade  técnica,
exclusivamente em nome do licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprovem o fornecimento de materiais compatíveis com o objeto do presente termo de referência;

5.2.  Alvará de  funcionamento  concedido  pela  Vigilância  Sanitária  Estadual  ou Municipal  e/ou
autorização de funcionamento emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) – Ministério
da Saúde – Decreto 9782/99;

5.3 Comprovação de registro do(s) produto (s) ou certificado de isenção correspondente, emitido
pela  agência nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA,  bem como Boas Práticas de Fabricação dos
produtos ofertados;

5.3.1  Certificado  de  Boas  Práticas  de  Fabricação  e  Controle  de  linha  de  produtos  e/ou  sua
publicação no DOU com vigência atualizada emitida pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde, conforme Portaria GM/MS nº 2.814/98, Art. 5º, inciso lll (cópia simples).

5.3.2  Estando  o  Registro  do  Produto  vencido,  a  licitante  deverá  apresentar  documento  que
comprove o pedido de sua revalidação (protocolo), juntamente com o comprovante de pagamento da taxa
de revalidação do referido registro.

5.3.3  No caso do produto importado será necessária  a apresentação do Certificado de Boas
Práticas de Fabricação e Controle, emitido pela autoridade sanitária do país de origem, acompanhado de
tradução para a língua portuguesa brasileira, realizada por tradutor juramentado ou laudo de inspeção
emitido pela autoridade sanitária brasileira.
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5.3.4 Quando a autoridade sanitária do país de origem não emitir o referido documento, poderá
ser substituído, conjuntamente, pelos documentos: Certificado de autorização de fabricação, certificado de
produto  farmacêutico  e  por  uma  declaração  da  agência  internacional,  por  linha  de  produção/forma
farmacêutica especificada, desde que estes mencionem que a unidade fabril está sujeita as inspeções em
intervalos adequados e que o fabricante cumpre com as boas práticas de fabricação.

5.4  Quando se  tratar  de produto  sujeito  ao registro  obrigatório  junto  ao Ministério  da Saúde
deverá ser indicado na proposta de preços o número do registro que corresponder ao produto ofertado
junto ao Ministério da Saúde.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 A SEMUSA, pela Direção do Departamento de Média e Alta Complexidade/DMAC ou Divisão de
Apoio ao Diagnóstico/DAD, para os efeitos deste Termo de Referência:

6.2  Designará  o  responsável  técnico,  indicado  pela  Divisão  de  Apoio  ao  Diagnóstico,  para  o
recebimento dos materiais objeto desta licitação;

6.3 Conferirá as especificações técnicas, apresentação, quantitativos e demais aspectos inerentes
ao objeto da aquisição, de acordo com o solicitado neste edital;

6.4  Rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  os  produtos que  a  DETENTORA  entregar  fora  das
especificações do Anexo I, deste Termo de Referência.

6.5 Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitada pelos licitantes vencedores;
6.6 Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a aquisição dos

produtos;

7. FORMA DE PAGAMENTO

7.1.  Após o recebimento dos PRODUTOS,  o  processo será  instruído  com a respectiva  Nota
Fiscal/Fatura devidamente certificada pelo setor competente ou documento  equivalente com registro de
despesas devidamente liquidada, observando – se ainda, o cumprimento integral das disposições contidas
neste Termo de Referência;

7.2. A Secretaria Municipal de Saúde, efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis contados
da data da liquidação da despesa;

7.3. A futura DETENTORA deverá apresentar obrigatoriamente, junto com a Nota Fiscal/Fatura,
as certidões demonstrando sua regularidade fiscal;

7.4.Por ocasião do pagamento a SEMUSA verificará se a futura DETENTORA mantém todas
as condições jurídicas que habilitaram no certame, ou seja, a comprovação de que se encontra
quites junto a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, INSS; FGTS e Justiça do Trabalho (certidão
negativa);

8. PRAZO

8.1 A ata de registro de preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses consecutivos, a contar
da data de publicação no Diário Oficial do Município de Porto Velho – DOM.

9. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS PELA SEMUSA

9.1 Após a solicitação, os produtos deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias após a emissão
da respectiva Nota de Empenho;

9.2 A(s) autorização (ões) de fornecimento que será(ão) expedida(s) após a assinatura da Ata de
Registro de Preços, será(ão) efetivada(s) mediante(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho, que é(são) o(s)
instrumento(s) hábil para formalizar solicitação e contratação, nos termo do artigo 62 da Lei Federal nº
8.666/93;

9.3 As aquisições/contratações dos itens constantes do presente Registro de Preços ocorrerão de
acordo com as necessidades e conveniências da Secretaria Municipal de Saúde, e desde que exista o
respectivo crédito orçamentário, mediante a emissão de Nota de Empenho;

9.4 Não serão admitidos, para efeito de recebimento, o (s) produto (s) que estejam em desacordo
ou conflitante  com quaisquer  especificações prescritas  no Anexo I,  deste  Termo de Referência  sendo
rejeitados no todo ou em parte, todos os insumos que assim forem entregues; 
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9.5 A DETENTORA obriga-se a cumprir as recomendações dos fabricantes quanto a estocagem,
manuseio e transporte de forma adequada dos materiais, inclusive quanto à temperatura, quando for o
caso, devendo preservar também, a embalagem do produto de modo a preservar a qualidade desses até a
entrega no almoxarifado da SEMUSA;

9.6  Os  insumos  em  referência  deverão  ser  fornecidos  de  acordo  com  as  especificações
constantes no Edital  e em conformidade com este  Termo de Referência  e  deverão ser  entregues no:
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, localizado na Avenida Jorge Teixeira nº
1.146 Nova Porto Velho, telefone n° (069) 3901-3176 em horário comercial;

9.7 Os insumos serão recebidos:
9.8  Provisoriamente,  pelo  responsável  quanto  ao  recebimento  do  material  no  Almoxarifado

Central, para posterior comprovação da conformidade e quantidade do objeto com especificação constante
neste  Termo  de  Referência,  mediante  termo  circunstanciado  assinados  pelas  partes,  ao  qual  deverá
comunicar em até 24 (vinte e quatro) horas o recebimento ao Departamento/Divisão de interesse;

9.8.1  A aceitação  do  objeto  está  condicionada  ao  atendimento  das  especificações  mínimas
constantes neste Termo de Referência.

9.8.2 Os insumos deverão estar acondicionados nas embalagens originais e que estejam em
linha de produção atual do fabricante e em perfeitas condições de uso.

9.9 Definitivamente,  pelo  responsável  técnico  pelo  recebimento,  após  comprovação  de
conformidade, apresentação, características e quantidade do objeto com as especificações constantes do
edital, proposta do licitante vencedor e Nota de Empenho;

9.10  Rejeitado,  quando em desacordo com o estabelecido no Edital,  anexos e Proposta  de
Empenho.

9.10.1  A empresa  DETENTORA deverá  enviar,  na  emissão  do  empenho,  amostragem  para
avaliação técnica de conformidade com o estabelecido no Edital.

9.10.2 Fica terminantemente vedado a CONTRATADA entregar os materiais usados, conflitantes
com este  instrumento de contrato,  reservando-se a Secretaria  Municipal  de Saúde,  representada pela
Divisão  de  Apoio  ao  Diagnóstico  –  DAD  o  direito  de  recusar  qualquer  item  que  apresente  tais
características.

9.11  A  inobservância  ao  disposto  nos  itens  acima  implicará  o  não  pagamento  à  futura
DETENTORA, até a sua regularização.

9.12 Feita à entrega pela DETENTORA, será observado o controle de qualidade de 1ª ordem,
macroscópico. Neste controle serão observados os seguintes aspectos: lote, prazo de validade, condições
da embalagem protetora,  presença  de  precipitados,  exigências  legais  para  rótulos,  manual  em língua
portuguesa brasileira, presença de corpos estranhos, limpidez, vazamentos, dentro outros aspectos físicos
que entendermos por necessário com vistas ao recebimento definitivo dos insumos.

9.12.1 Para embalagens: seguir as especificações da ANVISA/MS.
9.12.2 Rótulos e Bulas: seguir o previsto no Art. 31, Código de Defesa do Consumidor.
9.12.3 Responsável Técnico: deverá constar no rótulo/embalagem ou ambos, nome completo,

número no conselho de classe.  O registro deverá ser obrigatoriamente na Unidade Federativa onde a
fábrica está instalada.

9.13  O  prazo  para  substituição  dos  insumos  rejeitados  pela  Contratante,  por  ocasião  do
recebimento,  será  de  10  (dez) dias  corridos,  contados  da  data  de  notificação  do  fato,  sendo  que  a
inobservância de tal prazo poderá ensejar a aplicação das sanções definidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93
e estabelecidas no Edital de Licitação;

9.14 O prazo de validade dos insumos entregues obrigatoriamente será de no mínimo 01 (um)
ano, quando outro não vier especificado no detalhamento do produto constante do Anexo I deste
Termo, sendo em todos os casos, o prazo contado da entrega dos insumos no almoxarifado da SEMUSA;

9.15 O não atendimento do prazo fixado no item 5.1 deste Termo implicará em pena de rescisão
do termo que instrumentaliza a contração, salvo justificativa fundamentada da DETENTORA, com a devida
aceitação do ordenador de despesa da unidade orçamentária responsável pela contratação.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

10.1 São obrigações da DETENTORA do preço registrado:
10.2  Efetuar  a  entrega  do(s)  insumos(s)  no  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias  corridos

contados da data de recebimento da respectiva nota de empenho emitida pela SEMUSA;
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10.3  Entregar  o(s)  insumos  dentro  das  especificações  contidas  neste  instrumento,
responsabilizando-se pela troca,  no prazo de validade em caso de danificação do mesmo ou em sua
embalagem, desde que a danificação na embalagem comprometa o uso futuro do insumo em questão,
independentemente do motivo alegado, conforme parecer técnico da unidade solicitante;

10.4 Certificado de Boas Práticas de fabricação do produto e controle por linha de produção /
produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), quando
couber (descrito no item 5 deste edital).

10.5 Comunicar aos Órgãos solicitante ou Gerenciador da Ata, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários ao esclarecimento de quaisquer fatos relativos
ao fornecimento;

10.6 Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente, à
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus representantes ou empregados no
fornecimento objeto deste termo de referência;

10.7 Assumir todos e quaisquer ônus trabalhistas (referentes a salário, horas extras, adicionais e
eventuais  incidências  sociais,  indenizações  trabalhistas  de  qualquer  natureza)  relativamente  aos  seus
empregados, bem como, todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a
incidir, direta ou indiretamente sobre o(s) produto(s) a serem fornecidos;

10.8 Em caso de extravio do(s)  produto(s) antes da entrada dos materiais no Almoxarifado da
SEMUSA, a DETENTORA deverá arcar com todas as despesas e atos necessários à substituição dos
produtos a serem entregues;

10.9 Proceder à retirada e substituição do produto rejeitado pela Contratante do almoxarifado da
SEMUSA,  inclusive  por  ocasião  eventos  como  extravio  ou  furto  dos  produtos  antes  da  entrega  no
almoxarifado,  sem ônus para a Administração,  arcando com o pagamento de fretes,  carretos,  seguro,
tributos e demais custos incidentes nestes casos, se ocorrerem;

10.10 Comunicar ao Órgão requisitante e a Divisão de Apoio ao Diagnóstico – DAD (gerenciador
da Ata), no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos
para respectiva aprovação, em ate 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data da sua ocorrência, sob
pena de não serem considerado;

10.11 Reparar, corrigir e/ou remover, as suas expensas, no todo em parte o (s) produto (s) em
que  se  verifiquem  danos  em  decorrência  do  transporte,  bem  como,  providenciar  a  substituição  dos
mesmos, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos;

10.12  Manter,  durante  a  vigência  da  ata  decorrente  da  licitação  objetivada  neste  termo,  as
mesmas condições de habilitação;

10.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
na aquisição do objeto deste termo de referência, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total
registrado;

10.14 Fornecer todos os insumos solicitados, no preço, prazo e forma estipulados na proposta e
disponibilizar produtos de boa qualidade, entendida de acordo com as especificações contidas no Anexo I,
deste Termo de Referência.

10.15 A Empresa vencedora do LOTE 11 deverá ministrar cursos de capacitação para a correta
utilização da tecnologia apresentada aos materiais/insumos para os trabalhadores de forma continuada,
como previsto na NR 32 – Portaria MTE 485 de 11/11/2005 (DOU de 16/11/2005).

11. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

11.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente registro de preços,
serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 7º da Lei  10.520/2002, artigos 86 e 87 da LEI n.º
8.666/93,  Decreto  Municipal  10.540/2006,  aplicando-se  também as  seguintes  sanções  administrativas,
garantido sempre o cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório:

11.1.1. Pela inexecução total ou  parcial de cada ajuste (representado por nota de empenho), a
Administração poderá aplicar, às detentoras da Ata, as seguintes penalidades, sem prejuízo das sanções
legalmente estabelecidas:

11.1.1.1. Advertência;
11.1.1.2. Multa;
11.1.1.2.1 No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado, será aplicado à

detentora inadimplente, multa moratória de valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor contratual;
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11.1.1.2.2.  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato,  o  Município  de  Porto  Velho  poderá
garantida a prévia defesa, aplicar à detentora inadimplente as sanções previstas no artigo nº 87 da LLCA nº
8.666/93, sendo que, no caso de multa, esta corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o valor total do
contrato, limitada a 10% (dez por cento) do valor contratual;

11.1.1.2.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a detentora ceder o contrato,
no todo ou em parte, a Pessoa Física ou Jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o
contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da aplicação da multa,
sem prejuízo de outras sanções contratuais;

11.1.1.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

11.1.1.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com os órgãos da Administração
Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior;

11.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, o qual prevê
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista aos
autos do processo.

E assim, por estarem as partes de acordo,  foi  lavrado o presente Termo de Referência para
aquisição  por  meio  de  Registro  de  Preços  Materiais/Insumos  de  Consumo  para  a  Rede  Diagnóstica
Municipal,  Departamento  de  Média  e  Alta  Complexidade  –  DMAC,  por  meio  da  Divisão  de  Apoio  ao
Diagnóstico – DAD, devidamente rubricadas por seu (s) elaborador (es), Revisor (es) e Ordenador (es), de
igual teor e forma, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes abaixo identificadas
para que produza todos os efeitos de direito.

Porto Velho, 08 de Junho de 2016.

 ______________________________
CREUZMAN ARSOLINO COSTA

Chefe Divisão de Apoio ao Diagnóstico – DAD

___________________________________
FRANCISCA RODRIGUES NERY

Diretora Média e Alta Complexidade – DMAC

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:

AUTORIZO  O  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  na  forma  legal,  conforme
delegação de competência, através do Decreto nº 1102/I de 16/09/2013.

_______________________________________
DOMINGOS SÁVIO FERNANDES DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Saúde

Ordenador de Despesa
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ANEXO I

LOTE 01 – REAGENTES BIOQUÍMICA_____________________________________________

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT

01

GLICOSE: Kit  para  determinação  da  Glicose  em amostras  de
sangue,  utilizando  método  enzimático  colorimétrico  pela
metodologia GOD-POD, contendo os seguintes componentes em
sua  formulação:  4-Aminofenazona  0,2  mmol/L,  Peroxidase  500
U/L,Hidroxibenzoato  5  mmol/L,Tampão  qsp,  Glicose  oxidase
10000  U/L Padrão  de  Glicose:  Solução  padrão  contendo  100
mg/dL de glicose em ácido benzóico a 0,16%. Validade Mínima de
6 meses a partir  da data  de entrega. Registo no Ministério  da
Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 300

02

AST/TGO: Kit  para  determinação  em  modo  cinético-UV-IFCC-
Aspartato amino,  transferase(AST/TGO),  contendo os seguintes
componentes em sua formulação: Reagente I - L-Aspartato 240
mmol/L,  Lactato  Desidrogenase  (LDH)  600  U/L,  Malato
Desidrogenase (MDH) 600 U/L, Tampão TRIS pH 7,5 80 mmol/L,
Reagente II  –  L-Oxiglutarato  12 mmol/L,  NADH (Sal  dissódico)
0,18 mmol/L.  Validade Mínima de 6 meses a partir  da data de
entrega.  Registo  no  Ministério  da  Saúde.  Certificado  de  Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

KIT 300

03

ALT/TGP: Kit para determinação em modo cinético – UV - IFCC
da Alanina amino. transferase(ALT/TGP), contendo os seguintes
componentes  em sua  formulação:  Reagente  I  -  L-Alanina  500
mmol/L, LDH (lactato desidrogenase) 1200 UI, Tampão TRIS pH
7,5 100 mmol/L Reagente II - L-Oxiglutarato 15 mmol/L NADH (sal
dissódico) 0,18 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da
data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. Certificado de
Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

KIT 300

04

FOSFATASE  ALCALINA: Kit  para  determinação  da  Fosfatase
Alcalina em amostras de soro utilizando método colorimétrico de
ponto  final,  contendo  os  seguintes  componentes  em  sua
formulação  Reagente  I  -  aminometil-propanol   0,35  mmol/L,
cloreto de magnésio 2 mmol/L, sulfato de zinco 1 mmol/L, EDTA 2
mmol/L, Triton x100 0,1 mmol/L Reagente II - p-nitrofenilfosfato 16
mmol/L, azida sódica 0,1 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a
partir  da  data  de  entrega.  Registo  no  Ministério  da  Saúde.
Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas
vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 100

05 URÉIA: Kit  para  determinação  da  Uréia  em amostras  de  soro
utilizando  método  enzimático-colorimétrico  de  ponto
final,contendo  os  seguintes  componentes  em  sua  formulação:
Reagente  Uréia  Enzimática  Colorimétrica  (após  reconstituído):
Urease 6000 U/L, Salicilato de Sódio 60,0 mmol/L,  Nitroprussiato
de Sódio 3,2 mmol/L,  tampão e estabilizador.  Reagente de cor
(após reconstituído): Hipoclorito de sódio 6 mmol/L, hidróxido de
sódio 130 mmol/L. Padrão de Uréia: Solução padrão contendo 60
mg/dL de uréia  (equivalente  a  28  mg/dL de  nitrogênio  ureico).

KIT 350
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Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo
no  Ministério  da  Saúde.  Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

06

CREATININA: Reagente pronto pra uso,  para determinação de
creatinina em amostras de soro, plasma, urina e líquido amniótico,
utilizando o método colorimétrico crescente de ponto final  com
branco de reagente, contendo os seguintes componentes em sua
formulação: Ácido pícrico: Solução aquosa de ácido pícrico a 24,5
mmol/L. Reagente alcalino: Solução aquosa de hidróxido de sódio
a 0,33  mmol/L.  Solução  padrão:  Solução  aquosa  de creatinina
equivalente a 3 mg/dL. Validade Mínima de 6 meses a partir da
data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. Certificado de
Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

KIT 350

07

BILIRRUBINA: Kit para determinação da bilirrubina direta e total
em  amostras  de  soro,  plasma  e  líquido  ascítico,  utilizando  o
método colorimétrico de ponto final com branco de amostra pela
técnica Sims-Horn.  Os reagentes incluem o acelerador (cafeína
130mmol/l,  benzoato  de  sódio  260mmol/l,  acetato  de  sódio
460mmol/l e surfactante), ácido sulfanílico 5,75mmol/l e nitrito de
sódio 72,5 mmol/l). Validade Mínima de 6 meses a partir da data
de entrega. Registo no Ministério da Saúde. Certificado de Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

KIT 300

08

AMILASE: Kit  para determinação da amílase em soro, plasma,
liquido duodenal, pleural, ascítico e urina (tanto de 2horas quanto
para  24  horas).  A reação  é  cinética  crescente  de  tempo  fixo
colorimétrica  com  metodologia  de  caraway  modificado.  Seus
reagentes incluem substrato (amido 0,4g/l tampão fosfato, PH 7,0
estabilizador) e reagente de cor (iodato de potássio 16,7mmol/l,
iodeto  de  potássio  271mmol/l  e  ácido  clorídrico  112mmol/l).
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo
no  Ministério  da  Saúde.  Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

KIT 200

09

GAMA GT: Kit para determinação da gama glutamil transferase
em amostras  de  soro  e  plasma,  por  reação  crescente  cinética
continua e/ou cinética de tempo fixo, colorimétrica e enzimática
pela  metodologia  Szasz  modificado,  contendo  os  seguintes
componentes  em sua  formulação:  Reagente  I  -  L-y-carboxil-4-
nitroanilida  4  mmol/L Reagente  II  -  tampão  TRIS  pH  8,5  100
mmol/L,Glicilglicina 100 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a
partir  da  data  de  entrega.  Registo  no  Ministério  da  Saúde.
Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas
vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 200

10

CREATINO QUINASE kit  para  a  determinação  quantitativa  em
modo cinético da creatina quinase total (CK) em soro ou plasma.
Aplicação semi-automática e automática. Registo no Ministério da
Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 120

11 CREATINO  QUINASE  FRAÇÃO  MB Kit  para  determinação
quantitativa da atividade da isoenzima MB da Creatina Quinase
(CK-MB) em  modo  cinético  em  soro  ou  plasma.
Aplicação semi-automática e automática. Registo no Ministério da
Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 120
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12

ÁCIDO ÚRICO Kit enzimático para a determinação quantitativa do
Ácido Úrico em soro, urina e líquidos (amniótico e sinovial) com
reação  de  ponto  final.  Aplicação  manual,  semi-automática  e
automática.  Registo no Ministério da Saúde. Certificado de Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

KIT 50

LOTE 2 – REAGENTES HEMATOLOGIA I__________________________________________

01

SOLUÇÃO  DILUENTE  CELLPACK com  20  litros  para  KX-21.
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo
no  Ministério  da  Saúde.  Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

FR 200

02

REAGENTES  STROMATOLYSER c/3  frascos  para  KX-21.
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo
no  Ministério  da  Saúde.  Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

KIT 100

LOTE 3 – REAGENTES HEMATOLOGIA II_________________________________________

01

CONJUNTO  DE  REAGENTES  DO  ANALISADOR  ADVIA-60,
caixa com 04 unidades com 200 testes cada. Validade Mínima de
6 meses a partir  da data  de entrega.  Registo no Ministério  da
Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 30

LOTE 4 – REAGENTES HEMATOLOGIA III_________________________________________

01

DILUENTE  PARA ANALISADOR  HEMATOLÓGICO  MINDRAY
BC 2300.  Solução diluente para determinação de hemoglobina,
do volume celular, contagem de hemácias, plaquetas e leucócitos
em aparelho automático, galão com 20 litros. composição:  cloreto
de sódio < 10,0 g/l,. Sulfato de sódio < 10,0 g/l, água deionizada.
O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. Certificado
de Boas Práticas de fabricação.

FR
30

02

SOLUÇÃO  LISANTE  PARA  ANALISADOR  HEMATOLÓGICO
MINDRAY  BC  2300.  Solução  hemolisante  ultra-rápida  para
determinação da hemoglobina e contagem diferencial de leucócito
em  aparelho  automático,  frasco  com  1000  ml.   Composição:
amônia quartanário < 45,0 g/l, cianeto de potassio < 5,0 g/l, água
deionizada q.s.p. O produto deverá ter registro no Ministério da
Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação.

FR 09

03

SOLUÇÃO  ENZIMÁTICA  LIMPADORA  PARA  ANALISADOR
HEMATOLÓGICO  MINDRAY  BC  2300.   Enzima  proteolítica-
10,0g/L,Cloreto  de  Sódio-  8,0g/L,  Fosfato  de  Potássio  Anidro-
6,4g/L,  Antifúngico   3,5g/L.  O  produto  deverá  ter  registro  no
Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação.

FR 06

04

LIMPADOR DE SONDA, PARA ANALISADOR HEMATOLÓGICO
MINDRAY BC 2300. Composição: BRIJ 35-- 7,0g/L, Hidróxido de
Sódio  --120g/L,  O produto  deverá  ter  registro  no  Ministério  da
Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação.

FR 04

LOTE 5 – REAGENTES HEMATOLOGIA IV________________________________________
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01

DETERGENTE  ENZIMÁTICO  PARA  EQUIPAMENTO  DE
HEMATOLOGIA HEMACOUNTER  60.  Somente  para  uso  em
Diagnóstico “IN VITRO”.Validade Mínima de 6 meses a partir da
data de entrega. Certificado de Boas Práticas de fabricação. O
produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.

Litros
60

02

SOLUÇÃO  HEMOLISANTE  PARA  EQUIPAMENTO  DE
HEMATOLOGIA HEMACOUNTER  60. Somente  para  uso  em
Diagnóstico “IN VITRO”. Validade Mínima de 6 meses a partir da
data de entrega. Certificado de Boas Práticas de fabricação. O
produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.

Litro 45

03

SOLUÇÃO  DILUENTE  PARA  EQUIPAMENTO  DE
HEMATOLOGIA HEMACOUNTER  60.  Diagnostico  IN  VITRO.
Validade  Mínima  de  6  meses  a  partir  da  data  de  entrega.
Certificado de Boas Práticas de fabricação. O produto deverá ter
registro no Ministério da Saúde.

Galão 45

LOTE 6 – REAGENTES HEMATOLOGIA V_________________________________________

01

KIT  DE  REAGENTES  (HEMOLISANTE  E  DILUENTE)  PARA
EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA SDH 20. O produto deverá
ter registro no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas
de fabricação.

Kit 80

LOTE 7 – REAGENTES IMUNOLOGIA____________________________________________

01

ASLO: Kit  para determinação de Antiestreptolisina qualitativa e
quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas
(partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle
Positivo  e  Controle  Negativo.  Pronto  para  uso  (não  necessita
diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.  Registo  no  Ministério  da  Saúde.  Certificado  de  Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

KIT 300

02

PCR: Kit para determinação de Proteína C Reativa qualitativa e
quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas
(partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle
Positivo  e  Controle  Negativo.  Pronto  para  uso  (não  necessita
diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.  Registo  no  Ministério  da  Saúde.  Certificado  de  Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

KIT 800

03

FATOR  REUMATÓIDE: Kit  para  determinação  de  Fator
Reumatoide,  Teste  rápido  direto  em lâmina  para  determinação
qualitativa  e quantitativa  por  aglutinação de partículas de látex
sensibilizadas (partículas de poliestireno) a partir do soro. Pronto
para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6
meses  a  partir  da  data  de  entrega.  Registo  no  Ministério  da
Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 400

04

SUSPENSÃO ANTIGÊNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR
A PROVA VDRL modificada (USR) de detecção de sífilis. Frasco
com 5  mL.  Validade  Mínima  de  6  meses  a  partir  da  data  de
entrega.  Pronto  para  uso  (não  necessita  diluição/preparo).
Registo no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

FR 500

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro  Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 - 2941

Katiane

64



Processo n.º 08.00194-00/2015

Fl.________________

Visto______________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

05

REAGENTE SORO DE COOMBS.  Frasco com 10 mL. Validade
Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso
(não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.
Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas
vigentes e pertinentes ao produto.

FR 200

LOTE 8 – IMUNOCROMATOGRAFIA______________________________________________

01

SANGUE  OCULTO  NAS  FEZES. Teste  rápido.  Método
imunocromatográfico  qualitativo  para  determinação  rápida  de
Sangue Oculto nas fezes.  Dispositivo tipo cassete,  em material
plástico ou equivalente, resistente, com área para gotejamento de
amostra e reagentes/diluentes, bem como área para visualização
do resultado/reação imunocromatográfica. Sensibilidade igual ou
superior a 50 ng/mL. Com, no mínimo, 25 testes. Pronto para uso
(não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.
Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas
vigentes e pertinentes ao produto.

CX 200

02

BHCG: Teste  rápido.  Qualitativo,  indicado  para  a  triagem
imunológica do GCH em soro ou urina, com sensibilidade 25 UI/L
pelo método imunocromatográfico. Embalagem plástica  (ou de
material  resistente/equivalente)  com  25  tiras/teste,  com
dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou
material  equivalente).  Pronto  para  uso  (não  necessita
diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. Certificado de
Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

FR /
CX

1.000

03

FITA REATIVA PARA URINA, com 10 áreas incluindo densidade,
frasco  com  100  tiras.  Embalagem  plástica   (ou  de  material
resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras
livre de umidade (sílica ou material equivalente). Validade Mínima
de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. Registro
no M.S. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 3.000

04 TIRA PLÁSTICA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA
CAPILAR  Tiras  reagentes  em suporte  plástico  com área  reativa
para determinação quantitativa de glicemia utilizando metodologia
enzimática,  com  leitura  de  refletância  ou  por  amperometria  e
apresentação do resultado através do monitor portátil de calibragem
fácil e rápida. O método de análise deve apresentar linearidade de
20  a  500  mg/dL,  com  indicação  que  leve  a  repetição  do  teste
quando necessário. O teste deve ser rápido com resultado até 45
segundos  após  a  aplicação  do  sangue  total  na  tira.  Amostra  de
sangue total obtida por punção de polpa digital com volume máximo
de  5  (cinco)  microlitros,  aplicada  diretamente  na  tira  reativa.
Embaladas em frascos/pacotes com 50 tiras de acordo com a praxe
do  fabricante  de  modo  a  assegurar  proteção  do  produto  até  o
momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou
prazo de validade, número de registro no Ministério da Saúde e com
certificado de boas práticas de fabricação do produto que atenda as
normas vigentes e  pertinentes ao produto.  A empresa vencedora
deverá  fornecer  01  (um)  equipamento  para  leitura  das  fitas
reagentes  por  Laboratório  da  Rede  de  Urgência  e  Emergência
Municipal. 
Os aparelhos deverão ser  novos,  em perfeito  funcionamento.  Os
aparelhos  deverão  vir  acompanhados  de  pilhas  e/ou  baterias,

FR
CX

480

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro  Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 - 2941

Katiane

65



Processo n.º 08.00194-00/2015

Fl.________________

Visto______________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

dependendo  do  modelo.  A  DETENTORA  deverá  repor  em  48
(quarenta e oito) horas após a reclamação os aparelhos leitores que
apresentarem qualquer problema de funcionamento.

05

MARCADOR  CARDÍACO  –  TROPONINA  I  /  T. Teste  rápido
cromatográfico  para  a  detecção  qualitativa  em  etapa  única  de
Troponina I ou Troponina T cardíaca humana em sangue total e soro
ou plasma heparinizado. Uso profissional para diagnóstico in vitro
com  sensibilidade  e  especificidade  superiores  a  97%.  Tempo  de
leitura do resultado de, no mínimo 10 a 15 minutos. Cada teste deve
ter  embalagem  individualizada  mesmo  que  embalados  em  kits,
acompanhado de pipeta/conta-gotas descartável  ou equivalente  e
demais objeto necessários à realização completa do teste. Com no
mínimo 20 testes cada caixa.  Validade Mínima de 6 meses a partir
da data de entrega. A empresa vencedora deverá fornecer 01 (um)
equipamento para leitura por Laboratório das Unidades de Urgência
e  Emergência.  Registro  no  M.S.  Pronto  para  uso  (não  necessita
diluição/preparo).  Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que
atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

TESTE 1.500

LOTE 9 – REAGENTES IMUNOHEMATOLOGIA_____________________________________

01

REAGENTE ANTI-A para tipagem sanguínea. Frasco com 10 mL.
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto
para uso (não necessita diluição/preparo).  Registo no Ministério
da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda
as normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 500

02

REAGENTE ANTI-B para tipagem sanguínea. Frasco com 10 mL.
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto
para uso (não necessita diluição/preparo).  Registo no Ministério
da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda
as normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 500

03

REAGENTE ANTI-D para tipagem sanguínea. Frasco com 10 mL
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto
para uso (não necessita diluição/preparo).  Registo no Ministério
da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda
as normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 500

04

ALBUMINA BOVINA A 22% destinada a realização da prova de
Coombs. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir
da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. Certificado
de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

FR 200

LOTE 10 – CONTROLES DE QUALIDADE __________________________________________

01 CONTROLE  DE  QUALIDADE  HEMATOLÓGICO: Apresentado
em “packs”, embalagem plástica, resistente, com 3 (três) níveis:
Baixo,  Normal  e  Alto.  Para  uso específico  em analisadores  de
hematologia  que  mensurem  até  16  parâmetros  e  3  partes
diferenciais  de  glóbulos  brancos.  Em  3  (três)  níveis  para  ser
usado  em  qualquer  amostragem  manual  ou  instrumentos
automáticos.  Bula  com  planilha  de  valores  de  referência  para
consulta  e  comparação,  frascos  com  3  ml,  de  matriz  proteica
humana.  Para uso “in  vitro”.  Vida útil  de pelo  menos 180 dias
fechado em temperatura de 2-8ºC. Vida útil  de pelo menos 07
dias  aberto  em temperatura  de  2-8ºC  Validade  Mínima  de  12
meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita
diluição/preparo). Registro MS.  Certificado de Boas Práticas de

KIT
PACK

50
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fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

02

CONTROLE  DE  QUALIDADE  PARA ENSAIOS  QUÍMICOS  E
BIOQUÍMICOS: Apresentado  em  “packs”,  embalagem  plástica,
resistente,  com pelo  menos  2  (dois)  níveis,  para  avaliação  de
qualidade  de pelo  menos 40 analitos.  Para  uso  específico  em
analisadores  bioquímicos.  Binível  para  ser  usado  em qualquer
amostragem  manual  ou  instrumentos  automáticos.  Bula  com
planilha de valores de referência  para consulta  e  comparação,
frascos com 5 ml, de matriz proteica humana. Para uso “in vitro”.
Vida útil de pelo menos 180 dias fechado em temperatura de 2-
8ºC. Vida útil de pelo menos 07 dias aberto em temperatura de 2-
8ºC Validade Mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
Registro  MS.  Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que
atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

KIT
PACK

50

03

CONTROLE  DE  QUALIDADE  PARA  ENSAIOS
IMUNOQUÍMICOS: Apresentado  em  “packs”,  embalagem
plástica,  resistente,  com  pelo  menos  2  (dois)  níveis,  para
avaliação  de  qualidade  de  pelo  menos  20  analitos.  Para  uso
específico em analisadores bioquímicos. Binível  para ser usado
em qualquer amostragem manual ou instrumentos automáticos.
Bula  com  planilha  de  valores  de  referência  para  consulta  e
comparação, frascos com 10 ml, de matriz proteica humana. Para
uso  “in  vitro”.  Vida  útil  de  pelo  menos  180  dias  fechado  em
temperatura de 2-8ºC. Vida útil de pelo menos 07 dias aberto em
temperatura de 2-8ºC Validade Mínima de 12 meses a partir da
data de entrega. Registro  MS. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

KIT
PACK

50

LOTE 11 – PIGMENTAÇÕES / CORANTES / COLORAÇÕES___________________________

01

CONJUNTO  DE  COLORAÇÃO  DE  GRAM: Conjunto  para
coloração de Gram em materiais diversos. Reagentes: Solução
corante  de  violeta  genciana  fenicada,  Solução  de  lugol  fraco,
Solução descorante à base de álcool-acetona, Solução corante
de fucsina fenicada para Gram. Validade Mínima de 6 meses a
partir  da  data  de  entrega.  Pronto  para  uso  (não  necessita
diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. Certificado de
Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

KIT 200

02

CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN: Conjunto
para coloração de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes pelo método
de Ziehl-Neelsen em materiais  biológicos.  Reagentes:  1 frasco
contendo fucsina fenicada de Ziehl-Neelsen;  1 frasco contendo
solução descorante para Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo azul
de metileno “Loeffler”. Validade Mínima de 6 meses a partir da
data  de  entrega.  Pronto  para  uso  (não  necessita
diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. Certificado de
Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

KIT 100

03

CONJUNTO  DE  SOLUÇÃO  HEMATOLÓGICA  (PANÓTICO):
Conjunto  para  coloração  rápida  em  hematologia.  Princípio  de
coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, atuando
em 15 segundos. Reagentes: rápido nº 1: compõe-se por uma
solução  de  triarilmetano  a  0,1%,  nº  2:  compõe-se  por  uma
solução de xantenos a 0,1% e nº 3: compõe-se por uma solução

KIT 200
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de tiazinas a 0,1%. Val. Mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.  Pronto  para  uso  (não  necessita  diluição/preparo).
Registo no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

04

CONJUNTO  DE  COLORAÇÃO  PARA  PAPANICOLAU:
Reagentes Solução de Hematoxilina de Haris:  hematoxilina de
Harris  (0,5%),  alúmen  potássico  (10%)  e  óxido  de  mercúrio
(0,25%); Solução EA36: Verde Luz (0,2%), eosina amarela (0,2%)
e  marrom  Bismark  (0,05%);  Solução  de  Orange  G  a  0,5%.
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo
no  Ministério  da  Saúde.  Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

KIT 200

05

SOLUÇÃO DE AZUL DE CRESIL BRILHANTE para contagem
de reticulócitos, frasco com 100 mL. Validade Mínima de 6 meses
a  partir  da  data  de  entrega.  Registo  no  Ministério  da  Saúde.
Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas
vigentes e pertinentes ao produto.

FR 100

06

LUGOL FORTE a 2%. Frasco com 500 ml. Validade Mínima de 6
meses  a  partir  da  data  de  entrega.  Pronto  para  uso  (não
necessita  diluição/preparo).  Registo  no  Ministério  da  Saúde.
Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas
vigentes e pertinentes ao produto.

FR 200

07

VERNIZ  VITRAL,  de  resina  alquídica  modificada,  líquido,
transparente,  solúvel,  com  pelo  menos  30  ml.  Registo  no
Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 100

LOTE 12 – CONSERVANTES / DILUENTES_________________________________________

01

ÁCIDO ACÉTICO A 10%  para  citologia.  Frasco  com 1000 ml.
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto
para uso (não necessita diluição/preparo).  Registo no Ministério
da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda
as normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 10

02

FORMOL A 40%. Frasco com 1000 ml.  Validade Mínima de 6
meses  a  partir  da  data  de  entrega.  Pronto  para  uso  (não
necessita  diluição/preparo).  Registo  no  Ministério  da  Saúde.
Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas
vigentes e pertinentes ao produto.

FR 20

03

LÍQUIDO DE TURCK para contagem de leucócitos em câmara
frasco com 500 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data
de  entrega.  Pronto  para  uso  (não  necessita  diluição/preparo).
Registo no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

FR 100

04

ANTICOAGULANTE  EDTA  destinado  à  coleta  sanguínea  para
realização de exames hematológicos. Frasco com 100 ml. Validade
Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.  Pronto para uso
(não necessita  diluição/preparo).  Registo  no Ministério da Saúde.
Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas
vigentes e pertinentes ao produto.

FR 1.000

05 ANTICOAGULANTE  FLUORETO  DE  SÓDIO  destinado  à  coleta
sanguínea para realização de dosagem de glicemia.  KIT COM 3
UNIDADES com 20 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data

KIT 1.000
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de  entrega.  Pronto  para  uso  (não  necessita  diluição/preparo).
Registo  no Ministério  da Saúde.  Certificado de Boas Práticas de
fabricação que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

06

ANTICOAGULANTE  CITRATO  DE  SÓDIO  destinado  à  coleta
sanguínea para realização de provas de coagulação. KIT COM 3
rasco com 20 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.  Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).  Registo
no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 500

07

HEPARINA: sub-cutanea 5.000 Ui  0,25 ml Validade mínima de 1
ano a partir da data da entrega.  Pronto para uso (não necessita
diluição/preparo).  Registo no Ministério da Saúde. Certificado de
Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

FR
AMP

200

08

LÍQUIDO  MIF  (MERTHIOLATE,  IODO,  FORMOL)  frasco
contendo 500 mL.  Validade Mínima de 6 meses a partir da data
de  entrega.  Pronto  para  uso  (não  necessita  diluição/preparo).
Registo no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

FR 100

LOTE 13 – ALCOÓIS___________________________________________________________

01
ALCOOL 70% COM 1000 ML. O produto deverá ter registro no
Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação. FR 1.000

02
ÁLCOOL 96° GL. Frasco com 1000 mL. O produto deverá ter
registro no Ministério da Saúde.  Certificado de Boas Práticas de
fabricação.

FR 200

LOTE 14 – DETERGENTES______________________________________________________

01

DETERGENTE  ENZIMÁTICO para  limpeza  de  artigos  médico
hospitalares  composto  por,  no  mínimo,  5  (cinco)  enzimas,
detergente  não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não
corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente
ou aquecida, para processos de limpeza manual ou automatizado,
de  ação  rápida,  contendo  5000ml,  diluição  de  2  ml  por  litro,
pouca  formação  de  espuma,  sem  odor  agressivo  na  forma
concentrada ou diluída. Os licitantes deverão apresentar laudos
que comprovem:  estabilidade das enzimas durante  o  prazo de
validade  do  produto,  estabilidade  do  sistema  conservante,
biodegradabilidade,  corrosividade em metais.  Os laudos devem
ser  de  laboratórios  externos.  Apresentação:  5000ml
Acondicionamento em caixas de papelão resistente. Registo no
Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 144

02
DETERGENTE  NEUTRO Hospitalar  de  5  litros.  Registo  no
Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 720

LOTE 15 – VIDRARIA___________________________________________________________

01 FRASCO ÂMBAR p/ reagentes 100ml. UNID 60
02 FRASCO ÂMBAR p/ reagentes 1000ml. UNID 40

03
PIPETAS DE WESTERGREEN PARA VHS, com capacidade de
200 mm.

UNID 100

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro  Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 - 2941

Katiane

69



Processo n.º 08.00194-00/2015

Fl.________________

Visto______________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

04 TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 12 mm x 75 mm. UNID 3000
05 TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 13 mm x 100 mm. UNID 3000
06 TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 15 mm x 100 mm. UNID 3000
07 TUBOS DE DURHAN 4 mm x 30 mm. UNID 500

08
TUBO CAPILAR PARA MICROHEMATÓCRITO, PARINIZADO,
frasco com 500 unidades.

FR 300

09
CÂMARA DE NEWBAUER ESPELHADA,  0,100  mm x  0,025
mm2.

UND 200

10
CUBA  TIPO  MANTEGUEIRA de  vidro  para  coloração  de
lâminas.

UND 100

11
BERÇO EM VIDRO COM ARAME para coloração de lâminas
com capacidade para 20 lâminas, dimensões 26 mm x 76 mm.

UND 100

12
LÂMINAS DE VIDRO P/ MICROSCOPIA c/ extremidade fosca,
dimensões: 26 mm x 76 mm. Apresentação: caixa 50 unidades.

CX 3.000

13
LAMINA DE VIDRO LISA PARA MICROSCOPIA dimensões 26
mm x 76 mm, Apresentação: caixa com 50 unidades.

CX 2000

14
LAMÍNULA, com  medidas  18  mm  x  18  mm,  caixa  com  100
unidades.

CX 180

15
LAMÍNULA, com  medidas  24  mm  x  50  mm,  caixa  com  100
unidades.

CX 24.000

16
LAMÍNULA PARA CÂMARA DE NEUBAUER, CAIXA COM 10
UNIDADES, 20 mm x 26 mm.

CX 200

LOTE 16 – DESCARTÁVEIS______________________________________________________

01

FILTRO  PARASITOLÓGICO  DE  FEZES  DESCARTÁVEL
(PENEIRA),  confeccionado  com  armação  rígida  que  evita
contato com material a ser analisado para uso em taças de vidro
ou  similar.  Validade  Mínima  de  6  meses  a  partir  da  data  de
entrega. Pronto para uso.

UND 50.000

02
CÁLICE EM POLIESTIRENO  ou material  equivalente,  formato
cônico,  para sedimentação de fezes,  capacidade 100 ml,  com
base ou suporte para estabilidade do recipiente.

UND 20.000

03

COLETOR PARA URINA infantil masculino. Material plástico ou
equivalente.  Transparente.  Com  adesivo  autocolante  para
vedação,  dupla  face,  a  base  de  borracha  hipoalergênica.
Capacidade de 100 ml, graduado de 10 em 10 ml. Instrução de
uso impressa em cada unidade. Validade Mínima de 6 meses a
partir  da  data  de  entrega.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

UND 30.000

04

COLETOR PARA URINA  infantil  feminino.  Material  plástico ou
equivalente.  Transparente.  Com  adesivo  autocolante  para
vedação,  dupla  face,  a  base  de  borracha  hipoalergênica.
Capacidade de 100 ml, graduado de 10 em 10 ml. Instrução de
uso impressa em cada unidade. Validade Mínima de 6 meses a
partir  da  data  de  entrega.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

UND 30.000

05

COLETOR  DE  FEZES  para  exame  coproparasitológico,
utilizando técnica de concentração em formol acetato  de etila,
com sistema de microfiltro, capacidade de 50 ml. Tampa cônica
com bico gotejador. Validade Mínima de 6 meses a partir da data
de entrega.  Pronto para uso. Registro M.S. Certificado de Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

UND 100.000
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06

COLETOR  UNIVERSAL  DE  MATERIAL  BIOLÓGICO, de
material plástico ou similar,  c/ com tampa rosqueável branca e
espátula, capacidade 50 ml. Estéril. Pacote com 100 unidades.
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto
para  uso.  Registro  M.S.  Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

PCT 1.000

07

COLETOR DE URINA 24 HORAS, capacidade de 2 (dois) litros,
cilíndrico.  Graduado  de  200  em  200  ml.  Corpo  e  tampa  de
polietileno de alta densidade ou material equivalente, com tampa
rosqueável e vedação. Opado. Boca com no mínimo 80 mm de
diâmetro.  Validade  Mínima  de  6  meses  a  partir  da  data  de
entrega.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.  Certificado  de  Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

UND 5.000

08

COLETOR DE URINA estéril sem espátula. Capacidade de 120
ml,  graduado,  selo  de  orientação  na  tampa  e  dispositivo
integrado  para  obtenção  da  amostra  através  de  vácuo.
Embalagem com 100 unidades.  Validade Mínima de 6 meses a
partir  da  data  de  entrega.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

PCT 1.000

LOTE 17 – MATERIAL COLETA (PUNÇÃO VENOSA)_________________________________

01

PAPEL DE FILTRO, tipo 50 com 11 cm de diâmetro. Caixa com
100 unidades.  Validade Mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.  Certificado  de  Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

CX 200

02

TORNIQUETE em  borracha  sintética,  sem  látex,  descartável,
para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não
estéril.  Com 25  unidades.  Embalagem resistente.  Pronto  para
uso. Registro M.S.  Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

ROLO 20

03

ADESIVO  ANTI-SÉPTICO  para  uso  após  coleta  sanguínea.
Caixa  com  no  mínimo  100  unidades.  Validade  Mínima  de  6
meses a partir  da data  de entrega.  Pronto para uso.  Registro
M.S. Certificado de Boas Práticas de fabricação  que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

CX 1.500

04

GASE EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPÍLICO 70% para uso
externo, embalagem unitária (2,5 cm x 3,5 cm), acondicionada
em  papel-alumínio  hermeticamente  fechada.  Apresentação:
Caixa  com  100  unidades.  Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

CX 1.500

05

MASSA SELANTE composta de material plástico ou equivalente
para  selagem  de  microhematócrito.  Caixa  com  18  gramas.
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto
para  uso.  Registro  M.S.  Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

CX 200

06 TUBO  COLETA  DE SANGUE  A  VÁCUO  COM COM GEL
SEPARADOR – características:  tubo para coleta de sangue a
vácuo, em plástico P.E.T.,  transparente,  incolor, estéril, medindo
13 mm x 100 mm, aspiração  de  3  a  5ml  com  gel separador
com   base   acrílica   e  ativador   de   coágulo.   Tubo   não

Rack 1.500
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siliconizado,   rolha   de   borracha   siliconizada,   com  tampa
plástica  protetora  na  cor amarelo  ouro.  Embalagem: bandeja
em  isopor,   revestido em  plástico,   contendo  100 unidades
cada,  contendo  dados  de   identificação   do   produto,  lote,
validade,   registro   no  MS,  e que atenda as demais normas
vigentes  e  pertinentes  ao produto. Pronto para uso. Registro
M.S. Certificado de Boas Práticas de fabricação  que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

07

TUBO  COLETA  DE SANGUE  A  VÁCUO  COM COM  GEL
SEPARADOR (Tubo  Separador  de  Soro)  8,5 mL - Tubo  para
coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.  T,   transparente,
incolor, estéril,  medindo  16 mm x 100 mm, aspiração  de  8,5
mL,  gel separador  com  design aperfeiçoado (para obtenção de
soro)  e  ativador  de  coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de
borracha   siliconizada,   com tampa  plástica  protetora,  na  cor
amarelo   ouro.   Esterilizado   a  Radiação   Gama.   Tubos
etiquetados,  contendo:  nº  de lote,  prazo  de  validade,  nº  de
catálogo   e   volume  de aspiração.  Embalagem:  bandeja  em
isopor,   revestido   em  plástico,   contendo  100  unidades,
contendo  dados de  identificação  do  produto, lote,  validade,
registro  no  MS, e que atenda as demais normas vigentes  e
pertinentes   ao  produto.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

Rack 1.500

08

TUBO  COLETA  DE SANGUE  A  VÁCUO  COM EDTA  K2 –
características: tubo  para  coleta  de  sangue  a vácuo,  em
plástico  P.E.T., transparente,  incolor,  estéril, medindo  13 mm x
75  mm, aspiração  de  2   a   3ml,   com EDTA  Dipotássico
(conteúdo por tubo: 5,4 mg de EDTA k2). Tubo não siliconizado,
rolha de borracha  siliconizada  com tampa plástica protetora na
cor  roxa.   Embalagem:   bandeja   em isopor,   revestido   em
plástico, contendo  100  unidades  cada, contendo  dados  de
identificação  do  produto,  lote, validade, registro no MS, e que
atenda  as  demais  normas vigentes  e  pertinentes  ao produto.
Pronto para uso. Registro M.S. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

Rack 1.500

09

TUBO PARA COLETA DE SANGUE INFANTIL C/  EDTA K2:
tubo   com   EDTA  K2,   em  plástico,   não   estéril   para
microcoleta  de  sangue  capilar para hematologia e dosagem de
Chumbo  (contém  menos  de  1 ng de Chumbo por tubo), linhas
demarcadas  com  capacidade para  250  a  500  microlitros  de
sangue.  Com  bico  coletor acoplado  ao  tubo  e  tampa plástica
protetora  cor  lilás. Apresentação: sacos  plásticos tipo  “Zip”Zap”
com  50 unidades  cada,  contendo número  de  lote  e  prazo  de
validade.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.  Certificado  de  Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

Rack 500

10 TUBO   PARA  COLETA  DE  SANGUE   A  VÁCUO   COM
CITRATO  DE  SÓDIO  3,2% - características:  tubo  para coleta
de  sangue  a  vácuo,  em plástico  P.E.T.,  transparente, incolor,
estéril,  medindo  13 mm x 75  mm,  aspiração  de  2,5  a  3,0 ml,
com  Citrato  de  sódio (conteúdo  líquido  por  tubo: 0,3ml  de
solução  citrato tamponado  0,109M – 3,2%) proporção  9:1.  O
tubo  deve
possuir  uma  linha  indicatória gravada  no  próprio  tubo  que
assegura  o  volume  a  ser colhido,  o  tubo  deve  ter

Rack 50
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aspiração  total.  Tubo  não siliconizado,  rolha  de  borracha
siliconizada,  com  tampa plástica  protetora  na  cor  azul claro.
Embalagem:  bandeja  em  isopor,   revestido   em   plástico,
contendo   100   unidades   cada,  contendo   dados   de
identificação  do  produto,  lote, validade, registro no MS, e que
atenda  as  demais  normas vigentes  e  pertinentes  ao produto.
Pronto para uso. Registro M.S. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

11

TUBO   PARA  COLETA  DE  SANGUE   A  VÁCUO   COM
FLUORETO –  características:  tubo  para  coleta  de  sangue  a
vácuo, em plástico P.E.T.,  transparente,  incolor,
estéril,   medindo  13 mm x  75  mm, aspiração de 2 ml, com
fluoreto de  sódio  +  EDTA  (conteúdo por  tubo:  3mg  Fluoreto
de Sódio  e  6mg EDTA  Na2). Tubo não siliconizado, rolha de
borracha  siliconizada  com tampa plástica protetora na cor cinza.
Embalagem:  bandeja  em  isopor,   revestido   em   plástico,
contendo   100   unidades   cada,  contendo   dados   de
identificação  do  produto,  lote, validade, registro no MS, e que
atenda  as  demais  normas
vigentes  e  pertinentes  ao produto.  Pronto para uso. Registro
M.S. Certificado de Boas Práticas de fabricação  que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

Rack 3.500

12

TUBO  EXTENSOR  PARA COLETA INFANTIL Tubo  extensor
em polipropileno,  não  estéril,  para ser  usado  em  conjunto
com  os tubos.  Após  o  encaixe  o conjunto  terá  o  tamanho 13
mm  x  75  mm  para   perfeita  adaptação   nos   equipamentos
laboratoriais.  Apresentação: sacos  plásticos  tipo “Zip Zap”com
50   unidades  cada,  contendo  número   de  lote  e  prazo  de
validade.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.  Certificado  de  Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

Rack 100

13

TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1 – em material plástico, 16
mm  x  100  mm,  tampa  convencional  emborrachada  de  cor
vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante
(clorexidina,  etilparaben  e  propionato  de  sódio  ou  outras
substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta e
duas)  horas  em  temperatura  ambiente.  Bandeja  com  100
unidades. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda
as normas vigentes e pertinentes ao produto.

Rack 800

14

KIT PARA UROCULTURA composto por um copo de coletor de
urina,  um  tubo  para  transporte  em  plástico  com  conservante
C&C, transparente, capacidade para 4 ml de aspiração (indicado
para  transporte  de  amostra  de  urina  para  cultura  e  teste  de
sensibilidade de bactérias por conter aditivo liofilizado) com 2,63
mg/dL de ácido bórico,  1,65 mg/dL de sódio e 2,08 mg/dL de
Borato  de  Sódio  (que  conserva  a  população  bacteriana  na
amostra  por  um  período  de  48  (quarenta  e  oito)  horas  a
temperatura ambiente)  e 2 (duas)  embalagens de sabão para
antissepsia,  capacidade de 120 ml,  estéril  e graduado,  possui
orientação na tampa e dispositivo  integrado para obtenção da
amostra  através  de  vácuo.  Embalagem  com  50  unidades.
Registo no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

CX /
PCT

150
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01
SUPORTE PLÁSTICO TIPO BARRILHETE com torneira para
acondicionar água destilada. 

UND 20

02
ESTANTE EM POLIPROPILENO ou material equivalente para
40 tubos com dimensões de 70 mm x 10 mm. 

UND 300

03
ESTANTE EM POLIPROPILENO ou material equivalente para
acondicionar,  no mínimo 30 tubos de ensaio  de 10 ml,  com
dimensões 13 mm x 100mm. 

UND 300

04
ESTANTE EM POLIPROPILENO ou material equivalente para
15 tubos com dimensões 12 mm x 75mm.

UND 300

05
SUPORTE/ESTANTE UNIVERSAL PARA PIPETAS vertical ou
angulação  de,  no  máximo  30º,  em  acrílico  transparente,
anatômica e ergonômica, suporta no mínimo 6 pipetas

UND 100

06
TUBO DE ENSAIO,  plástico, cristal (transparente), 12 mm X
120 mm.

UNID 100.000

07
TUBOS DE ENSAIO,  plástico, cristal (transparente),15 mm x
150 mm.

UNID 100.000

08
TUBO DE ENSAIO COM FUNDO CÔNICO graduado para 10
mL.

UND 8.000

09 TUBO TIPO FALCON com tampa autoclavavel 50 ml. UNID 60

10

TUBOS CRIOGÊNICO 16X58 MM EM POLIPROPILENO COM
FUNDO  CHATO,  tampa  rosqueável  externa,  cor  laranja,
graduada de 1 em 1 mL, com anel de vedação para transporte
de soro com capacidade de 5 mL. Pacote com 200 unidades.
Registro  no  MS.  Certificado  de Boas Práticas  de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

PCT 3.000

11

PONTEIRA  ESPECÍFICA  PARA  MICROPIPETA
MONOCANAL que possuam máxima recuperação da amostra,
ou  seja,  baixa  retenção  de  líquidos  na  parede  da  ponteira,
permitindo  restauração  completa  da  amostra,  evitando
interferências na amostragem e economizando reagentes por
reduzir  a  perda  destes.
Ser  Transparente,  Fabricada  em  polipropileno  transparente
atóxico  com  99.9%  de  pureza,  Filtro  de  polietileno  (inerte)
hidrofóbico, que permite a passagem de ar enquanto impede a
passagem de aerossóis.  Volume variável  de 100 a 1.000 μl
(microlitros)  autoclavável,  alta  transparência,  cor  azul  ou
branca, embalagem contendo 1.000 unidades. Registro no MS.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

PCT 200

12

PONTEIRA  ESPECÍFICA  PARA  MICROPIPETA Ponteira
descartável  com ponta  larga  para  uso  com micropipetas  de
diversas  marcas  com  volumes  variáveis  e  ajustáveis.  De
encaixe universal, designadas para encaixar em uma grande
variedade  de  micropipetas  mono  e  multicanal.  Paredes
flexíveis com vários anéis internos para selar que garantam um
encaixe  seguro  com  menos  força  para  encaixar  e  expelir
líquidos aspirados.  Transparente,  Fabricada em polipropileno
transparente atóxico com 99.9% de pureza, ponta larga com
1.52mm de diâmetro, Autoclavável até 121ºC por 15 minutos a
15psi. Volume variável entre 10 a 200 ul. Embalagem contendo
1.000 unidades. Registro no MS. Certificado de Boas Práticas
de fabricação que atenda as normas vigentes e pertinentes ao
produto.

PCT 200

LOTE 19 – MATERIAL PERMANENTE______________________________________________
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01

SUPORTE PARA PIPETAS DE WESTERGREEN de metal com
pintura  metálica  atóxica,  resistente,  sistema  de  compressão
ajustável,  base  de  encaixe  da  pipeta  em  material  látex  ou
equivalente, com capacidade de 10 pipetas.

UND 100

02

MICROPIPETA MONOCANAL de volume variável de 20 a 200 μl
(microlitros),  totalmente  autoclavável,  com  pistão  em  aço
inoxidável, dispositivo ejetor de ponteiras. sistema que possibilite
a eliminação de unidade pequenas gotículas que ficam aderidas
na  parte  interna  da   ponteira,  com  manual  e  certificado  de
calibração em português, suporte para fixação na micropipeta em
bancada  e  apresentar  previamente  prospecto  do  produto.
Fabricado  de  acordo  com  as  normas  do  INMETRO.  Garantia
Mínima de 01 ano.  Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

UND 100

03

MICROPIPETA MONOCANAL de volume variável de 100 a 1000
μl  (microlitros),  totalmente  autoclavável,  com  pistão  em  aço
inoxidável, dispositivo ejetor de ponteiras. sistema que possibilite
a eliminação de pequenas gotículas que ficam aderidas na parte
interna da ponteira, com manual e certificado de calibração em
português,  suporte  para  fixação na micropipeta  em bancada e
apresentar  previamente  prospecto  do  produto.  Fabricado  de
acordo  com as  normas do  INMETRO.  Garantia  Mínima de  01
ano.  Certificado de Boas Práticas de fabricação  que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

UND 100

04

MICROPIPETA MONOCANAL de volume variável de 10 a 100 μl
(microlitros),  totalmente  autoclavável,  com  pistão  em  aço
inoxidável, dispositivo ejetor de ponteiras. sistema que possibilite
a eliminação de unidade pequenas gotículas que ficam aderidas
na  parte  interna  da   ponteira,  com  manual  e  certificado  de
calibração em português, suporte para fixação na micropipeta em
bancada  e  apresentar  previamente  prospecto  do  produto.
Fabricado  de  acordo  com  as  normas  do  INMETRO.  Garantia
Mínima de 01 ano.  Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

UND 100

05

MICROPIPETA MONOCANAL de volume variável de 05 a 50 μl
(microlitros),  totalmente  autoclavável,  com  pistão  em  aço
inoxidável, dispositivo ejetor de ponteiras. sistema que possibilite
a eliminação de pequenas gotículas que ficam aderidas na parte
interna da ponteira, com manual e certificado de calibração em
português,  suporte  para  fixação na micropipeta  em bancada e
apresentar  previamente  prospecto  do  produto.  Fabricado  de
acordo  com as  normas do  INMETRO.  Garantia  Mínima de  01
ano.  Certificado de Boas Práticas de fabricação  que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

UND 100

LOTE 20 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL_____________________________

01 TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO para a inibição de 
queda de cabelo e promover proteção, com boa aeração do couro
cabeludo, produzida em não tecido (100% polipropileno ou 
viscose) atóxico e antialérgico. 
• Fabricada em Polipropileno ou viscose;
• Possuir elástico revestido, proporcionando melhor vedação 
durante sua utilização;
• Solda por ultrassom;
• na cor branca;

PCT 1.500
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• Tamanho: 45 x 52 cm;
• Descartável e de uso único;
Pacote com 100 unidades.  Deve ser  produzido conforme boas
práticas de fabricação da ANVISA – RDC nº 59/2000 PAC. Pronto
para uso. Registro M.S.

02

MÁSCARA DESCARTÁVEL para a proteção do usuário pelas 
vias nasais e bucais. Confeccionada em não tecido (SMS), 
possuindo Três camadas soldadas eletronicamente por ultrassom.
As camadas internas e externas são constituídas de não tecido 
Spunbonded e a camada intermediária é composta por não tecido
Meltblown, que constitui o meio filtrante.
• Tripla camada com filtro, que proporciona um BFE (Eficiência de
Filtragem Bacteriana) maior que 95 %;
• Com Elástico;
• na cor branca;
• Descartável e de uso único;
Embalagem com 50 unidades.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.
Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas
vigentes e pertinentes ao produto.

CX 3.000

03

MÁSCARA  DESCARTAVEL  COM  FILTRO  P/  POEIRA
respirador descartável, tipo semifacial filtrante, modelo dobravel,
com  solda  eletrônica  em  todo  perímetro,  confeccionada  com
manta sintética com tratamento eletrostático, para partículas P1,
com elásticos para fixação e ajuste à cabeça do usuário. Promove
proteção  das  vias  respiratórias  do  usuário  contra  poeiras  e
névoas, classe PFF1. 
Apresentação:  caixa  com  100  unidades.  Pronto  para  uso.
Registro  M.S.  Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que
atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

CX 1.500

04

MASCARA DESCARTAVEL MOD.95 (BICO DE PATO), para 
proteger os profissionais da área da Saúde durante 
procedimentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais 
de análise clínicas/ patológicas ou em outras situações em que 
haja a emissão de partículas ou vapores nocivos. Confeccionada 
em não tecido (SMS).
• Não estéril;
• na cor azul;
• Possuir 6 camadas, sendo: Duas camadas de Meltbonded (filtro 
protetor); 1 camada externa de Spunbonded azul (estética); 1 
camada interna de Spunbonded branco (conforto); 1 camada 
intermediária de Spunbonded (separador dos filtros) e 1 camada 
intermediária de feltro (sustentação);
• Descartável e de uso único;
Respirador facial filtrante recomendado para tuberculose. Classe 
n95 com certificado de aprovação pelo ministério da saúde. 
Pacote com no mínimo 20 unidades. Pronto para uso. Certificado 
de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e 
pertinentes ao produto.

PCT 2.000

05 ÓCULOS  DE PROTEÇÃO  INDIVIDUAL p/  sobrepor  destinado
para usuários que manipulam produtos químicos,  composto de
armação o e visor em peca única, lentes e hastes, com armação
em  policarbonato,  com  haste  em  policarbonato,  com  protetor
lateral,  haste  tipo  espátula,  com  seis  fendas  para  ventilação,
haste  fixada  através  de  pinos  plásticos,  lente  devera  ser
resistente  a  riscos,  resistente  a  ataques  químicos,  o  óculos
devera proporcionar visão panorâmica, com lente na cor incolor,
sem cordão de segurança, permitindo a utilização sobre óculos

UNID 300
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graduados, embalado individualmente em embalagem apropriada,
com  garantia  total  de  no  mínimo  01  ano,  e  suas  condições
deverão  atender  a  norma  ANSI.Z.87.1,CSA.Z.94.3.  Devem
apresentar  em  caracteres  bem  visíveis,  o  nome  comercial  da
empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA, ou,
no caso de equipamento importado, o nome do importador, o lote
de fabricação e o número do CA, conforme o item 6.9.3 da NR-
06 - Equipamento de Proteção Individual Portaria Nº 3214/78 do
Ministério do Trabalho e Emprego.   Certificado de Boas Práticas
de fabricação.

LOTE 21 – PERFURO CORTANTES________________________________________________

01

AGULHA  COM DISPOSITIVO  DE SEGURANÇA  25  x  8  –
Agulha para coleta de sangue a vácuo  com  dispositivo  de
segurança  que  após  acionado recobrirá  completamente  a
agulha  garantindo  total biosegurança.  Agulha  medindo 30 x 8
(21G),  Uso  em  análises  clínicas,   com   bisel   trifacetado,
siliconizada,   estéril.  Apresentação:   A  cada   100  agulhas
fornecidas  é  necessário  o  fornecimento  de  01  adaptador
plástico,   reutilizável,   não estéril,  para agulha de sangue a
vácuo  e  tubos  13  mm  e  16  mm,  flange,   marca   guia   e
dispositivo   de   segurança   junto  à   base   do   adaptador,
diferenciado  pela  cor  verde. Quando  acionado,  descarta
automaticamente a agulha. Objetivo:  atender  à  NR  32 – todo
material perfuro cortante deve  ter  dispositivo  de segurança.
Prazo  final  para adequação: Novembro 2010. Apresentação:
caixa  com  100  unidades.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

CX 3.000

02

AGULHA  COM DISPOSITIVO  DE SEGURANÇA  25  x  7 –
Agulha para coleta de sangue a vácuo  com  dispositivo  de
segurança  que  após  acionado recobrirá  completamente  a
agulha  garantindo  total biosegurança.  Agulha  medindo 30 x 7
(22G),  Uso  em  análises  clínicas,   com   bisel   trifacetado,
siliconizada,   estéril.  Apresentação:   A  cada   100  agulhas
fornecidas  é  necessário  o  fornecimento  de  01  adaptador
plástico,   reutilizável,   não estéril,  para agulha de sangue a
vácuo  e  tubos  13  mm  e  16  mm,  flange,   marca   guia   e
dispositivo   de   segurança   junto  à   base   do   adaptador,
diferenciado  pela  cor  verde. Quando  acionado,  descarta
automaticamente a agulha. Objetivo:  atender  à  NR  32 – todo
material  perfuro  cortante deve  ter  dispositivo  de segurança.
Prazo  final  para adequação: Novembro 2010. Apresentação:
caixa  com  100  unidades.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

CX 3.000

03 ADAPTADOR DE PLASTICO REUTILIZAVEL   DE COLETA
A  VACUO   NÃO ESTERIL-  em  quatro   cores  diferentes
(rosa,   verde,   azul   e  amarelo),  para  agulha  de  coleta  de
sangue  a  vácuo  e  tubos  13 mm  e  16  mm,  flange,  marca
guia e exclusivo dispositivo de segurança  junto  a  base  do
adaptador,  diferenciado  pela cor  verde.  Quando  acionado
descarta  automaticamente  a agulha  para  coleta  múltipla  de
sangue  a  vácuo,  que  se  acopla através de rosqueamento
assim como  é  feito  com  os  outros adaptadores da linha .
Pode ser  reutilizado  até   no  máximo  100 vezes,  quando

PCT 100
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então, deverá ser descartado  em  coletor  próprio conforme
normas   vigentes.  Embalagem:   caixa  com   20  unidades
multicor.  Pronto para uso. Registro M.S. Certificado de Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

04

ESCALPE  DE SEGURANÇA  PARA COLETA  MÚLTIPLA –
características:   escalpe   com  dispositivo   de   segurança
ativado por um botão que após pressionado,  recolhe  a  agulha
para  dentro  do  corpo  do escalpe, especial para coleta de
sangue a vácuo, com adaptador luer  para  coletas  múltiplas.
Tubo  em  vinil  flexível,  com  7 polegadas  de  comprimento,
agulha   21G  (Calibre   8),   asas  flexíveis   de  cor   verde.
Embalagem:   caixas   com   50  unidades   embaladas
individualmente.   A  cada  dispositivo  de  coleta  deverá  ser
fornecido  um  adaptador plástico  de  uso  único,
transparente,  não  estéril,  com flange e marca guia. Objetivo:
atender  à  NR  32 – todo  material  perfuro  cortante deve  ter
dispositivo   de  segurança.   Prazo   final   para  adequação:
Novembro 2010. Pronto para uso. Registro M.S. Certificado de
Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

CX 2.000

05

ESCALPE  DE SEGURANÇA  PARA COLETA  MÚLTIPLA –
características:   escalpe   com  dispositivo   de   segurança
ativado por um botão que após pressionado,  recolhe  a  agulha
para  dentro  do  corpo  do escalpe, especial para coleta de
sangue a vácuo, com adaptador luer  para  coletas  múltiplas.
Tubo  em  vinil  flexível,  com  7 polegadas  de  comprimento,
agulha   23G   (Calibre   6),   asas  flexíveis   de   cor   azul.
Embalagem:   caixas   com   50  unidades   embaladas
individualmente.   A  cada  dispositivo  de  coleta  deverá  ser
fornecido  um  adaptador plástico  de  uso  único,transparente,
não  estéril,  com flange e marca guia. Objetivo:  atender  à  NR
32 – todo  material  perfuro  cortante deve  ter  dispositivo  de
segurança.   Prazo   final   para  adequação:  Novembro  2010.
Benefício:  maior  segurança  ao profissional  de  saúde  com  a
visualização  do  sangue  no momento da punção. Pronto para
uso. Registro M.S. Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

CX 2.000

06

ESCALPE  DE SEGURANÇA  PARA COLETA  MÚLTIPLA –
características:   escalpe   com  dispositivo   de   segurança
ativado por um botão que após precionado,  recolhe  a  agulha
para  dentro  do  corpo  do escalpe, especial para coleta de
sangue a vácuo, com adaptador luer  para  coletas  múltiplas.
Tubo  em  vinil  flexível,  com  7 polegadas  de  comprimento,
agulha  25G,  asas  flexíveis  de cor  azul  escuro.  Embalagem:
caixas  com  50  unidades embaladas  individualmente.  A cada
dispositivo  de  coleta deverá  ser  fornecido  um adaptador
plástico  de  uso único, transparente, não estéril, com flange e
marca guia.  Objetivo:   atender  à  NR  32 – todo  material
perfuro  cortante deve  ter  dispositivo  de segurança.  Prazo
final   para  adequação:  Novembro  2010.  Benefício:   maior
segurança  ao profissional  de  saúde  com  a visualização  do
sangue  no momento da punção.  Pronto para uso.  Registro
M.S. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

CX 2.000

07 MICROLANCETA DESCARTÁVEL Lanceta de aço inoxidável
estéril, ponta em bisel embutida em corpo plástico resistente ou

CX 2.000
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outro material compatível para punção em polpa digital, agulha
de punção tamanho 30G, 1,5 mm, com  retração automática da
agulha  acionada  por  contato,  com  tampa  protetora  de  fácil
remoção e que proteja a lanceta após uso, embalagem externa
resistente que garanta a integridade do produto até o momento
de sua utilização, trazendo número do lote / número de série ou
outra  metodologia  de  identificação  impressa  na  caixa  do
produto para identificar/rastrear o produto,  data de fabricação
e/ou prazo de validade. Caixa co m100 unidades. A validade
mínima deverá ser de 1 (um) ano a partir da data da entrega,
com certificado de boas práticas de fabricação do produto e
controle por linha de produção/produto,  emitido pela Agência
Nacional  de  Vigilância  Sanitária  do  Ministério  da  Saúde
(ANVISA).

LOTE 22 – MATERIAL IMPRESSÃO_______________________________________________

01

BOBINA DE  PAPEL COMUM compatível  com  impressora  do
equipamento BIOPLUS c/ largura de 54 mm. Certificado de Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

UND 50

02

BOBINA  DE  PAPEL  TERMOSSENSÍVEL  compatível  com
impressora do equipamento KX21n da ROCHE. Dimensões: 57
mm x  30  m.  Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que
atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

UND 50

03

ETIQUETAS TÉRMICAS PARA IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE 
BARRAS, dimensões 45 mm X 30 mm, dispostas em bobinas de
2 colunas, horizontalmente. Certificado de Boas Práticas de 
fabricação que atenda as normas vigentes e pertinentes ao 
produto.

UND 900.000

04
FITA  NYLON  P/IMPRESSORA  MATRICIAL  LX-890  EPSON
caixa 2 unidades.

CX 5.000

05
FITA  NYLON  P/IMPRESSORA  MATRICIAL  LX-300  8750
EPSON caixa com 2 unidades.

CX 40

06
FITA  PARA  IMPRESSÃO  compatível  com  impressora  do
equipamento BIOPLUS.

UND 30

LOTE 23 – PAPELARIA_________________________________________________________

01
FORMULÁRIO  CONTÍNUO de  80  colunas,  01  via,  branco,
destacável, caixa com 2.500 folhas.

CX 3.000

LOTE 24 – OUTROS ITENS______________________________________________________

01

COLUNA  PARA  EQUIPAMENTO  DEIONIZADOR,
compatível  com  equipamento  QUIMIS.  Pronto  para
uso.  Certificado  de  Boas Práticas  de  fabricação  que
atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

UND 15

02

ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA. Frasco
com 100 ml. Pronto para uso. Validade Mínima de 6
meses a partir da data de entrega. Certificado de Boas
Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes
e pertinentes ao produto.

FR 100

03 GASPILHÃO para lavar tubos de 10 mm. UNID 1.000
04 GASPILHÃO para lavar tubos de 15 mm. UNID 1.000
05 GASPILHÃO para lavar tubos de 18 mm. UNID 1.000
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06
LÂMPADA HALOGENA PARA MICROSCÓPIO,  6 V,
20W.

UNID 60

07
LÂMPADA HALOGENA PARA MICROSCÓPIO 6 V, 30
W.

UNID 60

08 TERMÔMETRO PARA ESTUFA a 260º UNID 30
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ANEXO I

LOTE 01 – REAGENTES BIOQUÍMICA_____________________________________________

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT

01

GLICOSE: Kit  para  determinação  da  Glicose  em amostras  de
sangue,  utilizando  método  enzimático  colorimétrico  pela
metodologia GOD-POD, contendo os seguintes componentes em
sua  formulação:  4-Aminofenazona  0,2  mmol/L,  Peroxidase  500
U/L,Hidroxibenzoato  5  mmol/L,Tampão  qsp,  Glicose  oxidase
10000  U/L Padrão  de  Glicose:  Solução  padrão  contendo  100
mg/dL de glicose em ácido benzóico a 0,16%. Validade Mínima de
6 meses a partir  da data  de entrega. Registo no Ministério  da
Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 300

02

AST/TGO: Kit  para  determinação  em  modo  cinético-UV-IFCC-
Aspartato amino,  transferase(AST/TGO),  contendo os seguintes
componentes em sua formulação: Reagente I - L-Aspartato 240
mmol/L,  Lactato  Desidrogenase  (LDH)  600  U/L,  Malato
Desidrogenase (MDH) 600 U/L, Tampão TRIS pH 7,5 80 mmol/L,
Reagente II  –  L-Oxiglutarato  12 mmol/L,  NADH (Sal  dissódico)
0,18 mmol/L.  Validade Mínima de 6 meses a partir  da data de
entrega.  Registo  no  Ministério  da  Saúde.  Certificado  de  Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

KIT 300

03

ALT/TGP: Kit para determinação em modo cinético – UV - IFCC
da Alanina amino. transferase(ALT/TGP), contendo os seguintes
componentes  em sua  formulação:  Reagente  I  -  L-Alanina  500
mmol/L, LDH (lactato desidrogenase) 1200 UI, Tampão TRIS pH
7,5 100 mmol/L Reagente II - L-Oxiglutarato 15 mmol/L NADH (sal
dissódico) 0,18 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da
data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. Certificado de
Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

KIT 300

04

FOSFATASE  ALCALINA: Kit  para  determinação  da  Fosfatase
Alcalina em amostras de soro utilizando método colorimétrico de
ponto  final,  contendo  os  seguintes  componentes  em  sua
formulação  Reagente  I  -  aminometil-propanol   0,35  mmol/L,
cloreto de magnésio 2 mmol/L, sulfato de zinco 1 mmol/L, EDTA 2
mmol/L, Triton x100 0,1 mmol/L Reagente II - p-nitrofenilfosfato 16
mmol/L, azida sódica 0,1 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a
partir  da  data  de  entrega.  Registo  no  Ministério  da  Saúde.
Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas
vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 100

05 URÉIA: Kit  para  determinação  da  Uréia  em amostras  de  soro
utilizando  método  enzimático-colorimétrico  de  ponto
final,contendo  os  seguintes  componentes  em  sua  formulação:
Reagente  Uréia  Enzimática  Colorimétrica  (após  reconstituído):
Urease 6000 U/L, Salicilato de Sódio 60,0 mmol/L,  Nitroprussiato
de Sódio 3,2 mmol/L,  tampão e estabilizador.  Reagente de cor
(após reconstituído): Hipoclorito de sódio 6 mmol/L, hidróxido de
sódio 130 mmol/L. Padrão de Uréia: Solução padrão contendo 60
mg/dL de uréia  (equivalente  a  28  mg/dL de  nitrogênio  ureico).
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo
no  Ministério  da  Saúde.  Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao

KIT 350
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produto.

06

CREATININA: Reagente pronto pra uso,  para determinação de
creatinina em amostras de soro, plasma, urina e líquido amniótico,
utilizando o método colorimétrico crescente de ponto final  com
branco de reagente, contendo os seguintes componentes em sua
formulação: Ácido pícrico: Solução aquosa de ácido pícrico a 24,5
mmol/L. Reagente alcalino: Solução aquosa de hidróxido de sódio
a 0,33  mmol/L.  Solução  padrão:  Solução  aquosa  de creatinina
equivalente a 3 mg/dL. Validade Mínima de 6 meses a partir da
data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. Certificado de
Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

KIT 350

07

BILIRRUBINA: Kit para determinação da bilirrubina direta e total
em  amostras  de  soro,  plasma  e  líquido  ascítico,  utilizando  o
método colorimétrico de ponto final com branco de amostra pela
técnica Sims-Horn.  Os reagentes incluem o acelerador (cafeína
130mmol/l,  benzoato  de  sódio  260mmol/l,  acetato  de  sódio
460mmol/l e surfactante), ácido sulfanílico 5,75mmol/l e nitrito de
sódio 72,5 mmol/l). Validade Mínima de 6 meses a partir da data
de entrega. Registo no Ministério da Saúde. Certificado de Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

KIT 300

08

AMILASE: Kit  para determinação da amílase em soro, plasma,
liquido duodenal, pleural, ascítico e urina (tanto de 2horas quanto
para  24  horas).  A reação  é  cinética  crescente  de  tempo  fixo
colorimétrica  com  metodologia  de  caraway  modificado.  Seus
reagentes incluem substrato (amido 0,4g/l tampão fosfato, PH 7,0
estabilizador) e reagente de cor (iodato de potássio 16,7mmol/l,
iodeto  de  potássio  271mmol/l  e  ácido  clorídrico  112mmol/l).
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo
no  Ministério  da  Saúde.  Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

KIT 200

09

GAMA GT: Kit para determinação da gama glutamil transferase
em amostras  de  soro  e  plasma,  por  reação  crescente  cinética
continua e/ou cinética de tempo fixo, colorimétrica e enzimática
pela  metodologia  Szasz  modificado,  contendo  os  seguintes
componentes  em sua  formulação:  Reagente  I  -  L-y-carboxil-4-
nitroanilida  4  mmol/L Reagente  II  -  tampão  TRIS  pH  8,5  100
mmol/L,Glicilglicina 100 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a
partir  da  data  de  entrega.  Registo  no  Ministério  da  Saúde.
Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas
vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 200

10

CREATINO QUINASE kit  para  a  determinação  quantitativa  em
modo cinético da creatina quinase total (CK) em soro ou plasma.
Aplicação semi-automática e automática. Registo no Ministério da
Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 120

11

CREATINO  QUINASE  FRAÇÃO  MB Kit  para  determinação
quantitativa da atividade da isoenzima MB da Creatina Quinase
(CK-MB) em  modo  cinético  em  soro  ou  plasma.
Aplicação semi-automática e automática. Registo no Ministério da
Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 120
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12

ÁCIDO ÚRICO Kit enzimático para a determinação quantitativa do
Ácido Úrico em soro, urina e líquidos (amniótico e sinovial) com
reação  de  ponto  final.  Aplicação  manual,  semi-automática  e
automática.  Registo no Ministério da Saúde. Certificado de Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

KIT 50

LOTE 2 – REAGENTES HEMATOLOGIA I__________________________________________

01

SOLUÇÃO  DILUENTE  CELLPACK com  20  litros  para  KX-21.
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo
no  Ministério  da  Saúde.  Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

FR 200

02

REAGENTES  STROMATOLYSER c/3  frascos  para  KX-21.
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo
no  Ministério  da  Saúde.  Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

KIT 100

LOTE 3 – REAGENTES HEMATOLOGIA II_________________________________________

01

CONJUNTO  DE  REAGENTES  DO  ANALISADOR  ADVIA-60,
caixa com 04 unidades com 200 testes cada. Validade Mínima de
6 meses a partir  da data  de entrega.  Registo no Ministério  da
Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 30

LOTE 4 – REAGENTES HEMATOLOGIA III_________________________________________

01

DILUENTE  PARA ANALISADOR  HEMATOLÓGICO  MINDRAY
BC 2300.  Solução diluente para determinação de hemoglobina,
do volume celular, contagem de hemácias, plaquetas e leucócitos
em aparelho automático, galão com 20 litros. composição:  cloreto
de sódio < 10,0 g/l,. Sulfato de sódio < 10,0 g/l, água deionizada.
O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. Certificado
de Boas Práticas de fabricação.

FR
30

02

SOLUÇÃO  LISANTE  PARA  ANALISADOR  HEMATOLÓGICO
MINDRAY  BC  2300.  Solução  hemolisante  ultra-rápida  para
determinação da hemoglobina e contagem diferencial de leucócito
em  aparelho  automático,  frasco  com  1000  ml.   Composição:
amônia quartanário < 45,0 g/l, cianeto de potassio < 5,0 g/l, água
deionizada q.s.p. O produto deverá ter registro no Ministério da
Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação.

FR 09

03

SOLUÇÃO  ENZIMÁTICA  LIMPADORA  PARA  ANALISADOR
HEMATOLÓGICO  MINDRAY  BC  2300.   Enzima  proteolítica-
10,0g/L,Cloreto  de  Sódio-  8,0g/L,  Fosfato  de  Potássio  Anidro-
6,4g/L,  Antifúngico   3,5g/L.  O  produto  deverá  ter  registro  no
Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação.

FR 06

04

LIMPADOR DE SONDA, PARA ANALISADOR HEMATOLÓGICO
MINDRAY BC 2300. Composição: BRIJ 35-- 7,0g/L, Hidróxido de
Sódio  --120g/L,  O produto  deverá  ter  registro  no  Ministério  da
Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação.

FR 04

LOTE 5 – REAGENTES HEMATOLOGIA IV________________________________________
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01

DETERGENTE  ENZIMÁTICO  PARA  EQUIPAMENTO  DE
HEMATOLOGIA HEMACOUNTER  60.  Somente  para  uso  em
Diagnóstico “IN VITRO”.Validade Mínima de 6 meses a partir da
data de entrega. Certificado de Boas Práticas de fabricação. O
produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.

Litros
60

02

SOLUÇÃO  HEMOLISANTE  PARA  EQUIPAMENTO  DE
HEMATOLOGIA HEMACOUNTER  60. Somente  para  uso  em
Diagnóstico “IN VITRO”. Validade Mínima de 6 meses a partir da
data de entrega. Certificado de Boas Práticas de fabricação. O
produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.

Litro 45

03

SOLUÇÃO  DILUENTE  PARA  EQUIPAMENTO  DE
HEMATOLOGIA HEMACOUNTER  60.  Diagnostico  IN  VITRO.
Validade  Mínima  de  6  meses  a  partir  da  data  de  entrega.
Certificado de Boas Práticas de fabricação. O produto deverá ter
registro no Ministério da Saúde.

Galão 45

LOTE 6 – REAGENTES HEMATOLOGIA V_________________________________________

01

KIT  DE  REAGENTES  (HEMOLISANTE  E  DILUENTE)  PARA
EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA SDH 20. O produto deverá
ter registro no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas
de fabricação.

Kit 80

LOTE 7 – REAGENTES IMUNOLOGIA____________________________________________

01

ASLO: Kit  para determinação de Antiestreptolisina qualitativa e
quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas
(partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle
Positivo  e  Controle  Negativo.  Pronto  para  uso  (não  necessita
diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.  Registo  no  Ministério  da  Saúde.  Certificado  de  Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

KIT 300

02

PCR: Kit para determinação de Proteína C Reativa qualitativa e
quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas
(partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle
Positivo  e  Controle  Negativo.  Pronto  para  uso  (não  necessita
diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.  Registo  no  Ministério  da  Saúde.  Certificado  de  Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

KIT 800

03

FATOR  REUMATÓIDE: Kit  para  determinação  de  Fator
Reumatoide,  Teste  rápido  direto  em lâmina  para  determinação
qualitativa  e quantitativa  por  aglutinação de partículas de látex
sensibilizadas (partículas de poliestireno) a partir do soro. Pronto
para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6
meses  a  partir  da  data  de  entrega.  Registo  no  Ministério  da
Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 400

04

SUSPENSÃO ANTIGÊNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR
A PROVA VDRL modificada (USR) de detecção de sífilis. Frasco
com 5  mL.  Validade  Mínima  de  6  meses  a  partir  da  data  de
entrega.  Pronto  para  uso  (não  necessita  diluição/preparo).
Registo no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

FR 500
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05

REAGENTE SORO DE COOMBS.  Frasco com 10 mL. Validade
Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso
(não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.
Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas
vigentes e pertinentes ao produto.

FR 200

LOTE 8 – IMUNOCROMATOGRAFIA______________________________________________

01

SANGUE  OCULTO  NAS  FEZES. Teste  rápido.  Método
imunocromatográfico  qualitativo  para  determinação  rápida  de
Sangue Oculto nas fezes.  Dispositivo tipo cassete,  em material
plástico ou equivalente, resistente, com área para gotejamento de
amostra e reagentes/diluentes, bem como área para visualização
do resultado/reação imunocromatográfica. Sensibilidade igual ou
superior a 50 ng/mL. Com, no mínimo, 25 testes. Pronto para uso
(não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.
Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas
vigentes e pertinentes ao produto.

CX 200

02

BHCG: Teste  rápido.  Qualitativo,  indicado  para  a  triagem
imunológica do GCH em soro ou urina, com sensibilidade 25 UI/L
pelo método imunocromatográfico. Embalagem plástica  (ou de
material  resistente/equivalente)  com  25  tiras/teste,  com
dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou
material  equivalente).  Pronto  para  uso  (não  necessita
diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. Certificado de
Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

FR /
CX

1.000

03

FITA REATIVA PARA URINA, com 10 áreas incluindo densidade,
frasco  com  100  tiras.  Embalagem  plástica   (ou  de  material
resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras
livre de umidade (sílica ou material equivalente). Validade Mínima
de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. Registro
no M.S. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 3.000

04 TIRA PLÁSTICA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA
CAPILAR  Tiras  reagentes  em suporte  plástico  com área  reativa
para determinação quantitativa de glicemia utilizando metodologia
enzimática,  com  leitura  de  refletância  ou  por  amperometria  e
apresentação do resultado através do monitor portátil de calibragem
fácil e rápida. O método de análise deve apresentar linearidade de
20  a  500  mg/dL,  com  indicação  que  leve  a  repetição  do  teste
quando necessário. O teste deve ser rápido com resultado até 45
segundos  após  a  aplicação  do  sangue  total  na  tira.  Amostra  de
sangue total obtida por punção de polpa digital com volume máximo
de  5  (cinco)  microlitros,  aplicada  diretamente  na  tira  reativa.
Embaladas em frascos/pacotes com 50 tiras de acordo com a praxe
do  fabricante  de  modo  a  assegurar  proteção  do  produto  até  o
momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou
prazo de validade, número de registro no Ministério da Saúde e com
certificado de boas práticas de fabricação do produto que atenda as
normas vigentes e  pertinentes ao produto.  A empresa vencedora
deverá  fornecer  01  (um)  equipamento  para  leitura  das  fitas
reagentes  por  Laboratório  da  Rede  de  Urgência  e  Emergência
Municipal. 
Os aparelhos deverão ser  novos,  em perfeito  funcionamento.  Os
aparelhos  deverão  vir  acompanhados  de  pilhas  e/ou  baterias,
dependendo  do  modelo.  A  DETENTORA  deverá  repor  em  48

FR
CX

480
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(quarenta e oito) horas após a reclamação os aparelhos leitores que
apresentarem qualquer problema de funcionamento.

05

MARCADOR  CARDÍACO  –  TROPONINA  I  /  T. Teste  rápido
cromatográfico  para  a  detecção  qualitativa  em  etapa  única  de
Troponina I ou Troponina T cardíaca humana em sangue total e soro
ou plasma heparinizado. Uso profissional para diagnóstico in vitro
com  sensibilidade  e  especificidade  superiores  a  97%.  Tempo  de
leitura do resultado de, no mínimo 10 a 15 minutos. Cada teste deve
ter  embalagem  individualizada  mesmo  que  embalados  em  kits,
acompanhado de pipeta/conta-gotas descartável  ou equivalente  e
demais objeto necessários à realização completa do teste. Com no
mínimo 20 testes cada caixa.  Validade Mínima de 6 meses a partir
da data de entrega. A empresa vencedora deverá fornecer 01 (um)
equipamento para leitura por Laboratório das Unidades de Urgência
e  Emergência.  Registro  no  M.S.  Pronto  para  uso  (não  necessita
diluição/preparo).  Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que
atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

TESTE 1.500

LOTE 9 – REAGENTES IMUNOHEMATOLOGIA_____________________________________

01

REAGENTE ANTI-A para tipagem sanguínea. Frasco com 10 mL.
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto
para uso (não necessita diluição/preparo).  Registo no Ministério
da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda
as normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 500

02

REAGENTE ANTI-B para tipagem sanguínea. Frasco com 10 mL.
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto
para uso (não necessita diluição/preparo).  Registo no Ministério
da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda
as normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 500

03

REAGENTE ANTI-D para tipagem sanguínea. Frasco com 10 mL
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto
para uso (não necessita diluição/preparo).  Registo no Ministério
da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda
as normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 500

04

ALBUMINA BOVINA A 22% destinada a realização da prova de
Coombs. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir
da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. Certificado
de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

FR 200

LOTE 10 – CONTROLES DE QUALIDADE __________________________________________

01 CONTROLE  DE  QUALIDADE  HEMATOLÓGICO: Apresentado
em “packs”, embalagem plástica, resistente, com 3 (três) níveis:
Baixo,  Normal  e  Alto.  Para  uso específico  em analisadores  de
hematologia  que  mensurem  até  16  parâmetros  e  3  partes
diferenciais  de  glóbulos  brancos.  Em  3  (três)  níveis  para  ser
usado  em  qualquer  amostragem  manual  ou  instrumentos
automáticos.  Bula  com  planilha  de  valores  de  referência  para
consulta  e  comparação,  frascos  com  3  ml,  de  matriz  proteica
humana.  Para uso “in  vitro”.  Vida útil  de pelo  menos 180 dias
fechado em temperatura de 2-8ºC. Vida útil  de pelo menos 07
dias  aberto  em temperatura  de  2-8ºC  Validade  Mínima  de  12
meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita
diluição/preparo). Registro MS.  Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao

KIT
PACK

50
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produto.

02

CONTROLE  DE  QUALIDADE  PARA ENSAIOS  QUÍMICOS  E
BIOQUÍMICOS: Apresentado  em  “packs”,  embalagem  plástica,
resistente,  com pelo  menos  2  (dois)  níveis,  para  avaliação  de
qualidade  de pelo  menos 40 analitos.  Para  uso  específico  em
analisadores  bioquímicos.  Binível  para  ser  usado  em qualquer
amostragem  manual  ou  instrumentos  automáticos.  Bula  com
planilha de valores de referência  para consulta  e  comparação,
frascos com 5 ml, de matriz proteica humana. Para uso “in vitro”.
Vida útil de pelo menos 180 dias fechado em temperatura de 2-
8ºC. Vida útil de pelo menos 07 dias aberto em temperatura de 2-
8ºC Validade Mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
Registro  MS.  Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que
atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

KIT
PACK

50

03

CONTROLE  DE  QUALIDADE  PARA  ENSAIOS
IMUNOQUÍMICOS: Apresentado  em  “packs”,  embalagem
plástica,  resistente,  com  pelo  menos  2  (dois)  níveis,  para
avaliação  de  qualidade  de  pelo  menos  20  analitos.  Para  uso
específico em analisadores bioquímicos. Binível  para ser usado
em qualquer amostragem manual ou instrumentos automáticos.
Bula  com  planilha  de  valores  de  referência  para  consulta  e
comparação, frascos com 10 ml, de matriz proteica humana. Para
uso  “in  vitro”.  Vida  útil  de  pelo  menos  180  dias  fechado  em
temperatura de 2-8ºC. Vida útil de pelo menos 07 dias aberto em
temperatura de 2-8ºC Validade Mínima de 12 meses a partir da
data de entrega. Registro  MS. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

KIT
PACK

50

LOTE 11 – PIGMENTAÇÕES / CORANTES / COLORAÇÕES___________________________

01

CONJUNTO  DE  COLORAÇÃO  DE  GRAM: Conjunto  para
coloração de Gram em materiais diversos. Reagentes: Solução
corante  de  violeta  genciana  fenicada,  Solução  de  lugol  fraco,
Solução descorante à base de álcool-acetona, Solução corante
de fucsina fenicada para Gram. Validade Mínima de 6 meses a
partir  da  data  de  entrega.  Pronto  para  uso  (não  necessita
diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. Certificado de
Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

KIT 200

02

CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN: Conjunto
para coloração de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes pelo método
de Ziehl-Neelsen em materiais  biológicos.  Reagentes:  1 frasco
contendo fucsina fenicada de Ziehl-Neelsen;  1 frasco contendo
solução descorante para Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo azul
de metileno “Loeffler”. Validade Mínima de 6 meses a partir da
data  de  entrega.  Pronto  para  uso  (não  necessita
diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. Certificado de
Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

KIT 100

03 CONJUNTO  DE  SOLUÇÃO  HEMATOLÓGICA  (PANÓTICO):
Conjunto  para  coloração  rápida  em  hematologia.  Princípio  de
coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, atuando
em 15 segundos. Reagentes: rápido nº 1: compõe-se por uma
solução  de  triarilmetano  a  0,1%,  nº  2:  compõe-se  por  uma
solução de xantenos a 0,1% e nº 3: compõe-se por uma solução
de tiazinas a 0,1%. Val. Mínima de 6 meses a partir da data de

KIT 200
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entrega.  Pronto  para  uso  (não  necessita  diluição/preparo).
Registo no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

04

CONJUNTO  DE  COLORAÇÃO  PARA  PAPANICOLAU:
Reagentes Solução de Hematoxilina de Haris:  hematoxilina de
Harris  (0,5%),  alúmen  potássico  (10%)  e  óxido  de  mercúrio
(0,25%); Solução EA36: Verde Luz (0,2%), eosina amarela (0,2%)
e  marrom  Bismark  (0,05%);  Solução  de  Orange  G  a  0,5%.
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo
no  Ministério  da  Saúde.  Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

KIT 200

05

SOLUÇÃO DE AZUL DE CRESIL BRILHANTE para contagem
de reticulócitos, frasco com 100 mL. Validade Mínima de 6 meses
a  partir  da  data  de  entrega.  Registo  no  Ministério  da  Saúde.
Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas
vigentes e pertinentes ao produto.

FR 100

06

LUGOL FORTE a 2%. Frasco com 500 ml. Validade Mínima de 6
meses  a  partir  da  data  de  entrega.  Pronto  para  uso  (não
necessita  diluição/preparo).  Registo  no  Ministério  da  Saúde.
Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas
vigentes e pertinentes ao produto.

FR 200

07

VERNIZ  VITRAL,  de  resina  alquídica  modificada,  líquido,
transparente,  solúvel,  com  pelo  menos  30  ml.  Registo  no
Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 100

LOTE 12 – CONSERVANTES / DILUENTES_________________________________________

01

ÁCIDO ACÉTICO A 10%  para  citologia.  Frasco  com 1000 ml.
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto
para uso (não necessita diluição/preparo).  Registo no Ministério
da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda
as normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 10

02

FORMOL A 40%. Frasco com 1000 ml.  Validade Mínima de 6
meses  a  partir  da  data  de  entrega.  Pronto  para  uso  (não
necessita  diluição/preparo).  Registo  no  Ministério  da  Saúde.
Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas
vigentes e pertinentes ao produto.

FR 20

03

LÍQUIDO DE TURCK para contagem de leucócitos em câmara
frasco com 500 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data
de  entrega.  Pronto  para  uso  (não  necessita  diluição/preparo).
Registo no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

FR 100

04

ANTICOAGULANTE  EDTA  destinado  à  coleta  sanguínea  para
realização de exames hematológicos. Frasco com 100 ml. Validade
Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.  Pronto para uso
(não necessita  diluição/preparo).  Registo  no Ministério da Saúde.
Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas
vigentes e pertinentes ao produto.

FR 1.000

05 ANTICOAGULANTE  FLUORETO  DE  SÓDIO  destinado  à  coleta
sanguínea para realização de dosagem de glicemia.  KIT COM 3
UNIDADES com 20 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data
de  entrega.  Pronto  para  uso  (não  necessita  diluição/preparo).

KIT 1.000
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Registo  no Ministério  da Saúde.  Certificado de Boas Práticas de
fabricação que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

06

ANTICOAGULANTE  CITRATO  DE  SÓDIO  destinado  à  coleta
sanguínea para realização de provas de coagulação. KIT COM 3
rasco com 20 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.  Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).  Registo
no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

KIT 500

07

HEPARINA: sub-cutanea 5.000 Ui  0,25 ml Validade mínima de 1
ano a partir da data da entrega.  Pronto para uso (não necessita
diluição/preparo).  Registo no Ministério da Saúde. Certificado de
Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

FR
AMP

200

08

LÍQUIDO  MIF  (MERTHIOLATE,  IODO,  FORMOL)  frasco
contendo 500 mL.  Validade Mínima de 6 meses a partir da data
de  entrega.  Pronto  para  uso  (não  necessita  diluição/preparo).
Registo no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

FR 100

LOTE 13– ALCOÓIS___________________________________________________________

01
ALCOOL 70% COM 1000 ML. O produto deverá ter registro no
Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação. FR 1.000

02
ÁLCOOL 96° GL. Frasco com 1000 mL. O produto deverá ter
registro no Ministério da Saúde.  Certificado de Boas Práticas de
fabricação.

FR 200

LOTE 14 – DETERGENTES______________________________________________________

01

DETERGENTE  ENZIMÁTICO para  limpeza  de  artigos  médico
hospitalares  composto  por,  no  mínimo,  5  (cinco)  enzimas,
detergente  não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não
corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente
ou aquecida, para processos de limpeza manual ou automatizado,
de  ação  rápida,  contendo  5000ml,  diluição  de  2  ml  por  litro,
pouca  formação  de  espuma,  sem  odor  agressivo  na  forma
concentrada ou diluída. Os licitantes deverão apresentar laudos
que comprovem:  estabilidade das enzimas durante  o  prazo de
validade  do  produto,  estabilidade  do  sistema  conservante,
biodegradabilidade,  corrosividade em metais.  Os laudos devem
ser  de  laboratórios  externos.  Apresentação:  5000ml
Acondicionamento em caixas de papelão resistente. Registo no
Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 144

02
DETERGENTE  NEUTRO Hospitalar  de  5  litros.  Registo  no
Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

FR 720

LOTE 15 – VIDRARIA___________________________________________________________

01 FRASCO ÂMBAR p/ reagentes 100ml. UNID 60
02 FRASCO ÂMBAR p/ reagentes 1000ml. UNID 40

03
PIPETAS DE WESTERGREEN PARA VHS, com capacidade de
200 mm.

UNID 100

04 TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 12 mm x 75 mm. UNID 3000
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05 TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 13 mm x 100 mm. UNID 3000
06 TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 15 mm x 100 mm. UNID 3000
07 TUBOS DE DURHAN 4 mm x 30 mm. UNID 500

08
TUBO CAPILAR PARA MICROHEMATÓCRITO, PARINIZADO,
frasco com 500 unidades.

FR 300

09
CÂMARA DE NEWBAUER ESPELHADA,  0,100  mm x  0,025
mm2.

UND 200

10
CUBA  TIPO  MANTEGUEIRA de  vidro  para  coloração  de
lâminas.

UND 100

11
BERÇO EM VIDRO COM ARAME para coloração de lâminas
com capacidade para 20 lâminas, dimensões 26 mm x 76 mm.

UND 100

12
LÂMINAS DE VIDRO P/ MICROSCOPIA c/ extremidade fosca,
dimensões: 26 mm x 76 mm. Apresentação: caixa 50 unidades.

CX 3.000

13
LAMINA DE VIDRO LISA PARA MICROSCOPIA dimensões 26
mm x 76 mm, Apresentação: caixa com 50 unidades.

CX 2000

14
LAMÍNULA, com  medidas  18  mm  x  18  mm,  caixa  com  100
unidades.

CX 180

15
LAMÍNULA, com  medidas  24  mm  x  50  mm,  caixa  com  100
unidades.

CX 24.000

16
LAMÍNULA PARA CÂMARA DE NEUBAUER, CAIXA COM 10
UNIDADES, 20 mm x 26 mm.

CX 200

LOTE 16 – DESCARTÁVEIS______________________________________________________

01

FILTRO  PARASITOLÓGICO  DE  FEZES  DESCARTÁVEL
(PENEIRA),  confeccionado  com  armação  rígida  que  evita
contato com material a ser analisado para uso em taças de vidro
ou  similar.  Validade  Mínima  de  6  meses  a  partir  da  data  de
entrega. Pronto para uso.

UND 50.000

02
CÁLICE EM POLIESTIRENO  ou material  equivalente,  formato
cônico,  para sedimentação de fezes,  capacidade 100 ml,  com
base ou suporte para estabilidade do recipiente.

UND 20.000

03

COLETOR PARA URINA infantil masculino. Material plástico ou
equivalente.  Transparente.  Com  adesivo  autocolante  para
vedação,  dupla  face,  a  base  de  borracha  hipoalergênica.
Capacidade de 100 ml, graduado de 10 em 10 ml. Instrução de
uso impressa em cada unidade. Validade Mínima de 6 meses a
partir  da  data  de  entrega.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

UND 30.000

04

COLETOR PARA URINA  infantil  feminino.  Material  plástico ou
equivalente.  Transparente.  Com  adesivo  autocolante  para
vedação,  dupla  face,  a  base  de  borracha  hipoalergênica.
Capacidade de 100 ml, graduado de 10 em 10 ml. Instrução de
uso impressa em cada unidade. Validade Mínima de 6 meses a
partir  da  data  de  entrega.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

UND 30.000

05

COLETOR  DE  FEZES  para  exame  coproparasitológico,
utilizando técnica de concentração em formol acetato  de etila,
com sistema de microfiltro, capacidade de 50 ml. Tampa cônica
com bico gotejador. Validade Mínima de 6 meses a partir da data
de entrega.  Pronto para uso. Registro M.S. Certificado de Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

UND 100.000

06 COLETOR  UNIVERSAL  DE  MATERIAL  BIOLÓGICO, de PCT 1.000
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material plástico ou similar,  c/ com tampa rosqueável branca e
espátula, capacidade 50 ml. Estéril. Pacote com 100 unidades.
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto
para  uso.  Registro  M.S.  Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

07

COLETOR DE URINA 24 HORAS, capacidade de 2 (dois) litros,
cilíndrico.  Graduado  de  200  em  200  ml.  Corpo  e  tampa  de
polietileno de alta densidade ou material equivalente, com tampa
rosqueável e vedação. Opado. Boca com no mínimo 80 mm de
diâmetro.  Validade  Mínima  de  6  meses  a  partir  da  data  de
entrega.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.  Certificado  de  Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

UND 5.000

08

COLETOR DE URINA estéril sem espátula. Capacidade de 120
ml,  graduado,  selo  de  orientação  na  tampa  e  dispositivo
integrado  para  obtenção  da  amostra  através  de  vácuo.
Embalagem com 100 unidades.  Validade Mínima de 6 meses a
partir  da  data  de  entrega.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

PCT 1.000

LOTE 17 – MATERIAL COLETA (PUNÇÃO VENOSA)_________________________________

01 PAPEL DE FILTRO, tipo 50 com 11 cm de diâmetro. Caixa com
100 unidades.  Validade Mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.  Certificado  de  Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

CX 200

02 TORNIQUETE em  borracha  sintética,  sem  látex,  descartável,
para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não
estéril.  Com 25  unidades.  Embalagem resistente.  Pronto  para
uso. Registro M.S.  Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

ROLO 20

03 ADESIVO  ANTI-SÉPTICO  para  uso  após  coleta  sanguínea.
Caixa  com  no  mínimo  100  unidades.  Validade  Mínima  de  6
meses a partir  da data  de entrega.  Pronto para uso.  Registro
M.S. Certificado de Boas Práticas de fabricação  que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

CX 1.500

04

GASE EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPÍLICO 70% para uso
externo, embalagem unitária (2,5 cm x 3,5 cm), acondicionada
em  papel-alumínio  hermeticamente  fechada.  Apresentação:
Caixa  com  100  unidades.  Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

CX 1.500

05

MASSA SELANTE composta de material plástico ou equivalente
para  selagem  de  microhematócrito.  Caixa  com  18  gramas.
Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto
para  uso.  Registro  M.S.  Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

CX 200

06 TUBO  COLETA  DE SANGUE  A  VÁCUO  COM COM GEL
SEPARADOR – características:  tubo para coleta de sangue a
vácuo, em plástico P.E.T.,  transparente,  incolor, estéril, medindo
13 mm x 100 mm, aspiração  de  3  a  5ml  com  gel separador
com   base   acrílica   e  ativador   de   coágulo.   Tubo   não
siliconizado,   rolha   de   borracha   siliconizada,   com  tampa

Rack 1.500
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plástica  protetora  na  cor amarelo  ouro.  Embalagem: bandeja
em  isopor,   revestido em  plástico,   contendo  100 unidades
cada,  contendo  dados  de   identificação   do   produto,  lote,
validade,   registro   no  MS,  e que atenda as demais normas
vigentes  e  pertinentes  ao produto. Pronto para uso. Registro
M.S. Certificado de Boas Práticas de fabricação  que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

07

TUBO  COLETA  DE SANGUE  A  VÁCUO  COM COM  GEL
SEPARADOR (Tubo  Separador  de  Soro)  8,5 mL - Tubo  para
coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.  T,   transparente,
incolor, estéril,  medindo  16 mm x 100 mm, aspiração  de  8,5
mL,  gel separador  com  design aperfeiçoado (para obtenção de
soro)  e  ativador  de  coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de
borracha   siliconizada,   com tampa  plástica  protetora,  na  cor
amarelo   ouro.   Esterilizado   a  Radiação   Gama.   Tubos
etiquetados,  contendo:  nº  de lote,  prazo  de  validade,  nº  de
catálogo   e   volume  de aspiração.  Embalagem:  bandeja  em
isopor,   revestido   em  plástico,   contendo  100  unidades,
contendo  dados de  identificação  do  produto, lote,  validade,
registro  no  MS, e que atenda as demais normas vigentes  e
pertinentes   ao  produto.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

Rack 1.500

08

TUBO  COLETA  DE SANGUE  A  VÁCUO  COM EDTA  K2 –
características: tubo  para  coleta  de  sangue  a vácuo,  em
plástico  P.E.T., transparente,  incolor,  estéril, medindo  13 mm x
75  mm, aspiração  de  2   a   3ml,   com EDTA  Dipotássico
(conteúdo por tubo: 5,4 mg de EDTA k2). Tubo não siliconizado,
rolha de borracha  siliconizada  com tampa plástica protetora na
cor  roxa.   Embalagem:   bandeja   em isopor,   revestido   em
plástico, contendo  100  unidades  cada, contendo  dados  de
identificação  do  produto,  lote, validade, registro no MS, e que
atenda  as  demais  normas vigentes  e  pertinentes  ao produto.
Pronto para uso. Registro M.S. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

Rack 1.500

09

TUBO PARA COLETA DE SANGUE INFANTIL C/  EDTA K2:
tubo   com   EDTA  K2,   em  plástico,   não   estéril   para
microcoleta  de  sangue  capilar para hematologia e dosagem de
Chumbo  (contém  menos  de  1 ng de Chumbo por tubo), linhas
demarcadas  com  capacidade para  250  a  500  microlitros  de
sangue.  Com  bico  coletor acoplado  ao  tubo  e  tampa plástica
protetora  cor  lilás. Apresentação: sacos  plásticos tipo  “Zip”Zap”
com  50 unidades  cada,  contendo número  de  lote  e  prazo  de
validade.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.  Certificado  de  Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

Rack 500

10 TUBO   PARA  COLETA  DE  SANGUE   A  VÁCUO   COM
CITRATO  DE  SÓDIO  3,2% - características:  tubo  para coleta
de  sangue  a  vácuo,  em plástico  P.E.T.,  transparente, incolor,
estéril,  medindo  13 mm x 75  mm,  aspiração  de  2,5  a  3,0 ml,
com  Citrato  de  sódio (conteúdo  líquido  por  tubo: 0,3ml  de
solução  citrato tamponado  0,109M – 3,2%) proporção  9:1.  O
tubo  deve
possuir  uma  linha  indicatória gravada  no  próprio  tubo  que
assegura  o  volume  a  ser colhido,  o  tubo  deve  ter
aspiração  total.  Tubo  não siliconizado,  rolha  de  borracha

Rack 50
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siliconizada,  com  tampa plástica  protetora  na  cor  azul claro.
Embalagem:  bandeja  em  isopor,   revestido   em   plástico,
contendo   100   unidades   cada,  contendo   dados   de
identificação  do  produto,  lote, validade, registro no MS, e que
atenda  as  demais  normas vigentes  e  pertinentes  ao produto.
Pronto para uso. Registro M.S. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

11

TUBO   PARA  COLETA  DE  SANGUE   A  VÁCUO   COM
FLUORETO –  características:  tubo  para  coleta  de  sangue  a
vácuo, em plástico P.E.T.,  transparente,  incolor,
estéril,   medindo  13 mm x  75  mm, aspiração de 2 ml, com
fluoreto de  sódio  +  EDTA  (conteúdo por  tubo:  3mg  Fluoreto
de Sódio  e  6mg EDTA  Na2). Tubo não siliconizado, rolha de
borracha  siliconizada  com tampa plástica protetora na cor cinza.
Embalagem:  bandeja  em  isopor,   revestido   em   plástico,
contendo   100   unidades   cada,  contendo   dados   de
identificação  do  produto,  lote, validade, registro no MS, e que
atenda  as  demais  normas
vigentes  e  pertinentes  ao produto.  Pronto para uso. Registro
M.S. Certificado de Boas Práticas de fabricação  que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

Rack 3.500

12

TUBO  EXTENSOR  PARA COLETA INFANTIL Tubo  extensor
em polipropileno,  não  estéril,  para ser  usado  em  conjunto
com  os tubos.  Após  o  encaixe  o conjunto  terá  o  tamanho 13
mm  x  75  mm  para   perfeita  adaptação   nos   equipamentos
laboratoriais.  Apresentação: sacos  plásticos  tipo “Zip Zap”com
50   unidades  cada,  contendo  número   de  lote  e  prazo  de
validade.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.  Certificado  de  Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

Rack 100

13

TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1 – em material plástico, 16
mm  x  100  mm,  tampa  convencional  emborrachada  de  cor
vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante
(clorexidina,  etilparaben  e  propionato  de  sódio  ou  outras
substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta e
duas)  horas  em  temperatura  ambiente.  Bandeja  com  100
unidades. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda
as normas vigentes e pertinentes ao produto.

Rack 800

14

KIT PARA UROCULTURA composto por um copo de coletor de
urina,  um  tubo  para  transporte  em  plástico  com  conservante
C&C, transparente, capacidade para 4 ml de aspiração (indicado
para  transporte  de  amostra  de  urina  para  cultura  e  teste  de
sensibilidade de bactérias por conter aditivo liofilizado) com 2,63
mg/dL de ácido bórico,  1,65 mg/dL de sódio e 2,08 mg/dL de
Borato  de  Sódio  (que  conserva  a  população  bacteriana  na
amostra  por  um  período  de  48  (quarenta  e  oito)  horas  a
temperatura ambiente)  e 2 (duas)  embalagens de sabão para
antissepsia,  capacidade de 120 ml,  estéril  e graduado,  possui
orientação na tampa e dispositivo  integrado para obtenção da
amostra  através  de  vácuo.  Embalagem  com  50  unidades.
Registo no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de
fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e  pertinentes  ao
produto.

CX /
PCT

150
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01
SUPORTE PLÁSTICO TIPO BARRILHETE com torneira para
acondicionar água destilada. 

UND 20

02
ESTANTE EM POLIPROPILENO ou material equivalente para
40 tubos com dimensões de 70 mm x 10 mm. 

UND 300

03
ESTANTE EM POLIPROPILENO ou material equivalente para
acondicionar,  no mínimo 30 tubos de ensaio  de 10 ml,  com
dimensões 13 mm x 100mm. 

UND 300

04
ESTANTE EM POLIPROPILENO ou material equivalente para
15 tubos com dimensões 12 mm x 75mm.

UND 300

05
SUPORTE/ESTANTE UNIVERSAL PARA PIPETAS vertical ou
angulação  de,  no  máximo  30º,  em  acrílico  transparente,
anatômica e ergonômica, suporta no mínimo 6 pipetas

UND 100

06
TUBO DE ENSAIO,  plástico, cristal (transparente), 12 mm X
120 mm.

UNID 100.000

07
TUBOS DE ENSAIO,  plástico, cristal (transparente),15 mm x
150 mm.

UNID 100.000

08
TUBO DE ENSAIO COM FUNDO CÔNICO graduado para 10
mL.

UND 8.000

09 TUBO TIPO FALCON com tampa autoclavavel 50 ml. UNID 60

10

TUBOS CRIOGÊNICO 16X58 MM EM POLIPROPILENO COM
FUNDO  CHATO,  tampa  rosqueável  externa,  cor  laranja,
graduada de 1 em 1 mL, com anel de vedação para transporte
de soro com capacidade de 5 mL. Pacote com 200 unidades.
Registro  no  MS.  Certificado  de Boas Práticas  de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

PCT 3.000

11

PONTEIRA  ESPECÍFICA  PARA  MICROPIPETA
MONOCANAL que possuam máxima recuperação da amostra,
ou  seja,  baixa  retenção  de  líquidos  na  parede  da  ponteira,
permitindo  restauração  completa  da  amostra,  evitando
interferências na amostragem e economizando reagentes por
reduzir  a  perda  destes.
Ser  Transparente,  Fabricada  em  polipropileno  transparente
atóxico  com  99.9%  de  pureza,  Filtro  de  polietileno  (inerte)
hidrofóbico, que permite a passagem de ar enquanto impede a
passagem de aerossóis.  Volume variável  de 100 a 1.000 μl
(microlitros)  autoclavável,  alta  transparência,  cor  azul  ou
branca, embalagem contendo 1.000 unidades. Registro no MS.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

PCT 200

12

PONTEIRA  ESPECÍFICA  PARA  MICROPIPETA Ponteira
descartável  com ponta  larga  para  uso  com micropipetas  de
diversas  marcas  com  volumes  variáveis  e  ajustáveis.  De
encaixe universal, designadas para encaixar em uma grande
variedade  de  micropipetas  mono  e  multicanal.  Paredes
flexíveis com vários anéis internos para selar que garantam um
encaixe  seguro  com  menos  força  para  encaixar  e  expelir
líquidos aspirados.  Transparente,  Fabricada em polipropileno
transparente atóxico com 99.9% de pureza, ponta larga com
1.52mm de diâmetro, Autoclavável até 121ºC por 15 minutos a
15psi. Volume variável entre 10 a 200 ul. Embalagem contendo
1.000 unidades. Registro no MS. Certificado de Boas Práticas
de fabricação que atenda as normas vigentes e pertinentes ao
produto.

PCT 200

LOTE 19 – MATERIAL PERMANENTE______________________________________________
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01

SUPORTE PARA PIPETAS DE WESTERGREEN de metal com
pintura  metálica  atóxica,  resistente,  sistema  de  compressão
ajustável,  base  de  encaixe  da  pipeta  em  material  látex  ou
equivalente, com capacidade de 10 pipetas.

UND 100

02

MICROPIPETA MONOCANAL de volume variável de 20 a 200 μl
(microlitros),  totalmente  autoclavável,  com  pistão  em  aço
inoxidável, dispositivo ejetor de ponteiras. sistema que possibilite
a eliminação de unidade pequenas gotículas que ficam aderidas
na  parte  interna  da   ponteira,  com  manual  e  certificado  de
calibração em português, suporte para fixação na micropipeta em
bancada  e  apresentar  previamente  prospecto  do  produto.
Fabricado  de  acordo  com  as  normas  do  INMETRO.  Garantia
Mínima de 01 ano.  Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

UND 100

03

MICROPIPETA MONOCANAL de volume variável de 100 a 1000
μl  (microlitros),  totalmente  autoclavável,  com  pistão  em  aço
inoxidável, dispositivo ejetor de ponteiras. sistema que possibilite
a eliminação de pequenas gotículas que ficam aderidas na parte
interna da ponteira, com manual e certificado de calibração em
português,  suporte  para  fixação na micropipeta  em bancada e
apresentar  previamente  prospecto  do  produto.  Fabricado  de
acordo  com as  normas do  INMETRO.  Garantia  Mínima de  01
ano.  Certificado de Boas Práticas de fabricação  que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

UND 100

04

MICROPIPETA MONOCANAL de volume variável de 10 a 100 μl
(microlitros),  totalmente  autoclavável,  com  pistão  em  aço
inoxidável, dispositivo ejetor de ponteiras. sistema que possibilite
a eliminação de unidade pequenas gotículas que ficam aderidas
na  parte  interna  da   ponteira,  com  manual  e  certificado  de
calibração em português, suporte para fixação na micropipeta em
bancada  e  apresentar  previamente  prospecto  do  produto.
Fabricado  de  acordo  com  as  normas  do  INMETRO.  Garantia
Mínima de 01 ano.  Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

UND 100

05

MICROPIPETA MONOCANAL de volume variável de 05 a 50 μl
(microlitros),  totalmente  autoclavável,  com  pistão  em  aço
inoxidável, dispositivo ejetor de ponteiras. sistema que possibilite
a eliminação de pequenas gotículas que ficam aderidas na parte
interna da ponteira, com manual e certificado de calibração em
português,  suporte  para  fixação na micropipeta  em bancada e
apresentar  previamente  prospecto  do  produto.  Fabricado  de
acordo  com as  normas do  INMETRO.  Garantia  Mínima de  01
ano.  Certificado de Boas Práticas de fabricação  que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

UND 100

LOTE 20 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL_____________________________

01 TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO para a inibição de 
queda de cabelo e promover proteção, com boa aeração do couro
cabeludo, produzida em não tecido (100% polipropileno ou 
viscose) atóxico e antialérgico. 
• Fabricada em Polipropileno ou viscose;
• Possuir elástico revestido, proporcionando melhor vedação 
durante sua utilização;
• Solda por ultrassom;
• na cor branca;
• Tamanho: 45 x 52 cm;

PCT 1.500
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• Descartável e de uso único;
Pacote com 100 unidades.  Deve ser  produzido conforme boas
práticas de fabricação da ANVISA – RDC nº 59/2000 PAC. Pronto
para uso. Registro M.S.

02

MÁSCARA DESCARTÁVEL para a proteção do usuário pelas 
vias nasais e bucais. Confeccionada em não tecido (SMS), 
possuindo Três camadas soldadas eletronicamente por ultrassom.
As camadas internas e externas são constituídas de não tecido 
Spunbonded e a camada intermediária é composta por não tecido
Meltblown, que constitui o meio filtrante.
• Tripla camada com filtro, que proporciona um BFE (Eficiência de
Filtragem Bacteriana) maior que 95 %;
• Com Elástico;
• na cor branca;
• Descartável e de uso único;
Embalagem com 50 unidades.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.
Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas
vigentes e pertinentes ao produto.

CX 3.000

03

MÁSCARA  DESCARTAVEL  COM  FILTRO  P/  POEIRA
respirador descartável, tipo semifacial filtrante, modelo dobravel,
com  solda  eletrônica  em  todo  perímetro,  confeccionada  com
manta sintética com tratamento eletrostático, para partículas P1,
com elásticos para fixação e ajuste à cabeça do usuário. Promove
proteção  das  vias  respiratórias  do  usuário  contra  poeiras  e
névoas, classe PFF1. 
Apresentação:  caixa  com  100  unidades.  Pronto  para  uso.
Registro  M.S.  Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que
atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

CX 1.500

04

MASCARA DESCARTAVEL MOD.95 (BICO DE PATO), para 
proteger os profissionais da área da Saúde durante 
procedimentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais 
de análise clínicas/ patológicas ou em outras situações em que 
haja a emissão de partículas ou vapores nocivos. Confeccionada 
em não tecido (SMS).
• Não estéril;
• na cor azul;
• Possuir 6 camadas, sendo: Duas camadas de Meltbonded (filtro 
protetor); 1 camada externa de Spunbonded azul (estética); 1 
camada interna de Spunbonded branco (conforto); 1 camada 
intermediária de Spunbonded (separador dos filtros) e 1 camada 
intermediária de feltro (sustentação);
• Descartável e de uso único;
Respirador facial filtrante recomendado para tuberculose. Classe 
n95 com certificado de aprovação pelo ministério da saúde. 
Pacote com no mínimo 20 unidades. Pronto para uso. Certificado 
de Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e 
pertinentes ao produto.

PCT 2.000

05 ÓCULOS  DE PROTEÇÃO  INDIVIDUAL p/  sobrepor  destinado
para usuários que manipulam produtos químicos,  composto de
armação o e visor em peca única, lentes e hastes, com armação
em  policarbonato,  com  haste  em  policarbonato,  com  protetor
lateral,  haste  tipo  espátula,  com  seis  fendas  para  ventilação,
haste  fixada  através  de  pinos  plásticos,  lente  devera  ser
resistente  a  riscos,  resistente  a  ataques  químicos,  o  óculos
devera proporcionar visão panorâmica, com lente na cor incolor,
sem cordão de segurança, permitindo a utilização sobre óculos
graduados, embalado individualmente em embalagem apropriada,

UNID 300
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com  garantia  total  de  no  mínimo  01  ano,  e  suas  condições
deverão  atender  a  norma  ANSI.Z.87.1,CSA.Z.94.3.  Devem
apresentar  em  caracteres  bem  visíveis,  o  nome  comercial  da
empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA, ou,
no caso de equipamento importado, o nome do importador, o lote
de fabricação e o número do CA, conforme o item 6.9.3 da NR-
06 - Equipamento de Proteção Individual Portaria Nº 3214/78 do
Ministério do Trabalho e Emprego.   Certificado de Boas Práticas
de fabricação.

LOTE 21 – PERFURO CORTANTES________________________________________________

01

AGULHA  COM DISPOSITIVO  DE SEGURANÇA  25  x  8  –
Agulha para coleta de sangue a vácuo  com  dispositivo  de
segurança  que  após  acionado recobrirá  completamente  a
agulha  garantindo  total biosegurança.  Agulha  medindo 30 x 8
(21G),  Uso  em  análises  clínicas,   com   bisel   trifacetado,
siliconizada,   estéril.  Apresentação:   A  cada   100  agulhas
fornecidas  é  necessário  o  fornecimento  de  01  adaptador
plástico,   reutilizável,   não estéril,  para agulha de sangue a
vácuo  e  tubos  13  mm  e  16  mm,  flange,   marca   guia   e
dispositivo   de   segurança   junto  à   base   do   adaptador,
diferenciado  pela  cor  verde. Quando  acionado,  descarta
automaticamente a agulha. Objetivo:  atender  à  NR  32 – todo
material perfuro cortante deve  ter  dispositivo  de segurança.
Prazo  final  para adequação: Novembro 2010. Apresentação:
caixa  com  100  unidades.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

CX 3.000

02

AGULHA  COM DISPOSITIVO  DE SEGURANÇA  25  x  7 –
Agulha para coleta de sangue a vácuo  com  dispositivo  de
segurança  que  após  acionado recobrirá  completamente  a
agulha  garantindo  total biosegurança.  Agulha  medindo 30 x 7
(22G),  Uso  em  análises  clínicas,   com   bisel   trifacetado,
siliconizada,   estéril.  Apresentação:   A  cada   100  agulhas
fornecidas  é  necessário  o  fornecimento  de  01  adaptador
plástico,   reutilizável,   não estéril,  para agulha de sangue a
vácuo  e  tubos  13  mm  e  16  mm,  flange,   marca   guia   e
dispositivo   de   segurança   junto  à   base   do   adaptador,
diferenciado  pela  cor  verde. Quando  acionado,  descarta
automaticamente a agulha. Objetivo:  atender  à  NR  32 – todo
material  perfuro  cortante deve  ter  dispositivo  de segurança.
Prazo  final  para adequação: Novembro 2010. Apresentação:
caixa  com  100  unidades.  Pronto  para  uso.  Registro  M.S.
Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que  atenda  as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

CX 3.000

03 ADAPTADOR DE PLASTICO REUTILIZAVEL   DE COLETA
A  VACUO   NÃO ESTERIL-  em  quatro   cores  diferentes
(rosa,   verde,   azul   e  amarelo),  para  agulha  de  coleta  de
sangue  a  vácuo  e  tubos  13 mm  e  16  mm,  flange,  marca
guia e exclusivo dispositivo de segurança  junto  a  base  do
adaptador,  diferenciado  pela cor  verde.  Quando  acionado
descarta  automaticamente  a agulha  para  coleta  múltipla  de
sangue  a  vácuo,  que  se  acopla através de rosqueamento
assim como  é  feito  com  os  outros adaptadores da linha .
Pode ser  reutilizado  até   no  máximo  100 vezes,  quando
então, deverá ser descartado  em  coletor  próprio conforme

PCT 100
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normas   vigentes.  Embalagem:   caixa  com   20  unidades
multicor.  Pronto para uso. Registro M.S. Certificado de Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

04

ESCALPE  DE SEGURANÇA  PARA COLETA  MÚLTIPLA –
características:   escalpe   com  dispositivo   de   segurança
ativado por um botão que após pressionado,  recolhe  a  agulha
para  dentro  do  corpo  do escalpe, especial para coleta de
sangue a vácuo, com adaptador luer  para  coletas  múltiplas.
Tubo  em  vinil  flexível,  com  7 polegadas  de  comprimento,
agulha   21G  (Calibre   8),   asas  flexíveis   de  cor   verde.
Embalagem:   caixas   com   50  unidades   embaladas
individualmente.   A  cada  dispositivo  de  coleta  deverá  ser
fornecido  um  adaptador plástico  de  uso  único,
transparente,  não  estéril,  com flange e marca guia. Objetivo:
atender  à  NR  32 – todo  material  perfuro  cortante deve  ter
dispositivo   de  segurança.   Prazo   final   para  adequação:
Novembro 2010. Pronto para uso. Registro M.S. Certificado de
Boas Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes e
pertinentes ao produto.

CX 2.000

05

ESCALPE  DE SEGURANÇA  PARA COLETA  MÚLTIPLA –
características:   escalpe   com  dispositivo   de   segurança
ativado por um botão que após pressionado,  recolhe  a  agulha
para  dentro  do  corpo  do escalpe, especial para coleta de
sangue a vácuo, com adaptador luer  para  coletas  múltiplas.
Tubo  em  vinil  flexível,  com  7 polegadas  de  comprimento,
agulha   23G   (Calibre   6),   asas  flexíveis   de   cor   azul.
Embalagem:   caixas   com   50  unidades   embaladas
individualmente.   A  cada  dispositivo  de  coleta  deverá  ser
fornecido  um  adaptador plástico  de  uso  único,transparente,
não  estéril,  com flange e marca guia. Objetivo:  atender  à  NR
32 – todo  material  perfuro  cortante deve  ter  dispositivo  de
segurança.   Prazo   final   para  adequação:  Novembro  2010.
Benefício:  maior  segurança  ao profissional  de  saúde  com  a
visualização  do  sangue  no momento da punção. Pronto para
uso. Registro M.S. Certificado de Boas Práticas de fabricação
que atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

CX 2.000

06

ESCALPE  DE SEGURANÇA  PARA COLETA  MÚLTIPLA –
características:   escalpe   com  dispositivo   de   segurança
ativado por um botão que após precionado,  recolhe  a  agulha
para  dentro  do  corpo  do escalpe, especial para coleta de
sangue a vácuo, com adaptador luer  para  coletas  múltiplas.
Tubo  em  vinil  flexível,  com  7 polegadas  de  comprimento,
agulha  25G,  asas  flexíveis  de cor  azul  escuro.  Embalagem:
caixas  com  50  unidades embaladas  individualmente.  A cada
dispositivo  de  coleta deverá  ser  fornecido  um adaptador
plástico  de  uso único, transparente, não estéril, com flange e
marca guia.  Objetivo:   atender  à  NR  32 – todo  material
perfuro  cortante deve  ter  dispositivo  de segurança.  Prazo
final   para  adequação:  Novembro  2010.  Benefício:   maior
segurança  ao profissional  de  saúde  com  a visualização  do
sangue  no momento da punção.  Pronto para uso.  Registro
M.S. Certificado de Boas Práticas de fabricação que atenda as
normas vigentes e pertinentes ao produto.

CX 2.000

07 MICROLANCETA DESCARTÁVEL Lanceta de aço inoxidável
estéril, ponta em bisel embutida em corpo plástico resistente ou
outro material compatível para punção em polpa digital, agulha

CX 2.000
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de punção tamanho 30G, 1,5 mm, com  retração automática da
agulha  acionada  por  contato,  com  tampa  protetora  de  fácil
remoção e que proteja a lanceta após uso, embalagem externa
resistente que garanta a integridade do produto até o momento
de sua utilização, trazendo número do lote / número de série ou
outra  metodologia  de  identificação  impressa  na  caixa  do
produto para identificar/rastrear o produto,  data de fabricação
e/ou prazo de validade. Caixa co m100 unidades. A validade
mínima deverá ser de 1 (um) ano a partir da data da entrega,
com certificado de boas práticas de fabricação do produto e
controle por linha de produção/produto,  emitido pela Agência
Nacional  de  Vigilância  Sanitária  do  Ministério  da  Saúde
(ANVISA).

LOTE 22 – MATERIAL IMPRESSÃO_______________________________________________

01

BOBINA DE  PAPEL COMUM compatível  com  impressora  do
equipamento BIOPLUS c/ largura de 54 mm. Certificado de Boas
Práticas  de  fabricação  que  atenda  as  normas  vigentes  e
pertinentes ao produto.

UND 50

02

BOBINA  DE  PAPEL  TERMOSSENSÍVEL  compatível  com
impressora do equipamento KX21n da ROCHE. Dimensões: 57
mm x  30  m.  Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação  que
atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

UND 50

03 ETIQUETAS TÉRMICAS PARA IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE 
BARRAS, dimensões 45 mm X 30 mm, dispostas em bobinas de
2 colunas, horizontalmente. Certificado de Boas Práticas de 
fabricação que atenda as normas vigentes e pertinentes ao 
produto.

UND 900.000

04
FITA  NYLON  P/IMPRESSORA  MATRICIAL  LX-890  EPSON
caixa 2 unidades.

CX 5.000

05
FITA  NYLON  P/IMPRESSORA  MATRICIAL  LX-300  8750
EPSON caixa com 2 unidades.

CX 40

06
FITA  PARA  IMPRESSÃO  compatível  com  impressora  do
equipamento BIOPLUS.

UND 30

LOTE 23 – PAPELARIA_________________________________________________________

01
FORMULÁRIO  CONTÍNUO de  80  colunas,  01  via,  branco,
destacável, caixa com 2.500 folhas.

CX 3.000

LOTE 24 – OUTROS ITENS______________________________________________________

01

COLUNA  PARA  EQUIPAMENTO  DEIONIZADOR,
compatível  com  equipamento  QUIMIS.  Pronto  para
uso.  Certificado  de  Boas Práticas  de  fabricação  que
atenda as normas vigentes e pertinentes ao produto.

UND 15

02 ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA. Frasco
com 100 ml. Pronto para uso. Validade Mínima de 6
meses a partir da data de entrega. Certificado de Boas
Práticas de fabricação que atenda as normas vigentes
e pertinentes ao produto.

FR 100

03 GASPILHÃO para lavar tubos de 10 mm. UNID 1.000
04 GASPILHÃO para lavar tubos de 15 mm. UNID 1.000
05 GASPILHÃO para lavar tubos de 18 mm. UNID 1.000
06 LÂMPADA HALOGENA PARA MICROSCÓPIO,  6 V, UNID 60
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20W.

07
LÂMPADA HALOGENA PARA MICROSCÓPIO 6 V, 30
W.

UNID 60

08 TERMÔMETRO PARA ESTUFA a 260º UNID 30
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação da Licitação)

(Identificação  completa  do  representante  da  licitante),  como  representante  devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para
fins do disposto no subitem (completar) do Edital (completar com identificação do edital),
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi  elaborada de
maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi,  no todo ou em
parte,  direta  ou  indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer  outro
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

(b)  a  intenção  de  apresentar  a  proposta  elaborada  para  participar  da  (identificação  da
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou
não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não
foi,  no  todo  ou  em parte,  direta  ou  indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de
qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

___________________________, em ___ de ___________________ de 2016.

____________________________________________________
(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO IV

MODELO DA DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A Licitante ______________________________________, CNPJ/MF n.º ___________, por
seu Representante Legal abaixo assinado, declara sob as penas da Lei, que até a presente
data  não  existe  fato  superveniente  impeditivo  de  sua  habilitação  ou  que  invalide  o  seu
Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

Cidade de Origem, _____ de ____________ de 2016. 

_______________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal
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ANEXO V

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO
TRABALHO DE MENORES)

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico

nº ____/2016, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor

(es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz(es), a partir de 14 (quatorze)

anos.

Local e data,    /     /2016.               

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO VI

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº /2016- SRP Nº /2016

PROCESSO Nº 08.00194/15

Aos _______ dias do mês de _______ do ano dois mil e _____ (2016), O MUNICÍPIO DE
PORTO VELHO, CNPJ 05.903.125/0001-45, com sede à Dom Pedro II,   Praça João Nicolleti,
Nº 826 - Centro - nesta capital, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde,
________________________, RG.  _______  SSP/RO,  CPF.
___________________,ÓRGÃO  GERENCIADOR e  de  outro  as
empresas:___________________________________DETENTORAS, firmam a presente ATA
DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no processo ........ e homologada à
fl. ....,Referente o Pregão nº _____/2016, para  ,  FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (INSUMOS) DE
USO CONTÍNUO NA ÁREA DE PATOLOGIA CLÍNICA E DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
para  atender  as  necessidades  da  Administração  Direta  e  Indireta,  inclusive  Autarquias  e
Fundações no âmbito do Município de Porto Velho, e subsidiariamente a Lei nº 8.666 de 21 de
junho  de  1993  e  os  Decretos  Municipais  nº  10.300  de  17.02.2006  e  Decreto  Municipal
13.707/2014 de 21 de novembro de 2014, consoante as seguintes cláusulas e condições.

1. DO OBJETO

1.1  - A  presente  Ata  tem  por  objeto  FORMAÇÃO  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA
EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (INSUMOS) DE USO
CONTÍNUO NA ÁREA DE PATOLOGIA CLÍNICA E DIAGNÓSTICO LABORATORIAL  ,
conforme  descrição,  marcas  e  preços  constantes  do  Edital  do  Pregão  Eletrônico  n.º
___/2016, para Registro de Preços nº ___/2016.

2. DA VALIDADE DA ATA

2.1  - A presente Ata de Registro de Preços terá  prazo de validade  de  12 (doze) meses
consecutivos, a contar da data de sua publicação no Diário do Município de Porto Velho
(DOM).

2.2 - Durante o prazo de vigência desta Ata, a Administração não será obrigada a adquirir o
produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou  indenização  de  qualquer  espécie  às  empresas,  sendo,  entretanto,  assegurada  aos
beneficiários  do  registro,  a  preferência  de  fornecimento  em  igualdade  de  condições.  A
Administração  poderá,  ainda,  cancelar  a  Ata,  na  ocorrência  de  alguma  das  hipóteses
legalmente previstas, garantidos à(s) empresa(s), neste caso, o contraditório e ampla defesa.

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 - Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços (carona) qualquer órgão ou entidade
da Administração que não tenha participação no certame, mediante prévia consulta ao Órgão
Gerenciador e anuência da (s) detentora (s), desde que devidamente comprovada a vantagem
e, respeitada, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, os
nos Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006 e Decreto 13.707, de 21 de novembro de
2014, respeitado o estabelecido no Parecer Prévio nº 59/2010-PLENO do Tribunal de Contas
do Estado de Rondônia.
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3.2  - Caberá  à  Detentora  da  Ata  de  Registro  de  Preços  e  ao  Município,  observadas  as
condições nela estabelecidas,  optar  pela  aceitação ou não do fornecimento decorrente  de
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
anteriormente assumidas;

3.3 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 3.1 não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do
Instrumento Convocatório e registrados na Ata de Registro de Preço para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.

3.3.1 - O  Quantitativo  decorrente  das  adesões  à  Ata  de  Registro  de  Preços  não  poderá
exceder,  na totalidade,  ao quíntuplo  quantitativo de  cada  item registrado  na  Ata  de
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente, do
número de órgãos não participantes que aderirem;

3.4  -  Os  órgãos  usuários  não  serão  obrigados  a  comprar  os  PRODUTO  (s)  ora
registrados dos  fornecedores  constante  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  facultando-se  a
realização  de  licitação  específica  para  a  aquisição  pretendida,  sendo  assegurado  ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

4. DO PREÇO REGISTRADO

4.1 - Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são inalteráveis durante todo o
período de vigência desta, ressalvados os casos excepcionais que permitam o procedimento
de reequilíbrio, conforme os artigos 35 e 36 do Decreto nº 13.707/2014, sempre obedecidas
as determinações contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.2 - Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a redução ou a
majoração do preço dos produtos registrados, promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores Detentores da Ata. 

5. DA REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO

5.1 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador convocar o fornecedor para uma
negociação, com vistas à redução de preços, podendo ocorrer o seguinte:

I. Aceitação da negociação, quando o fornecedor aceitar reduzir o seu preço aos
limites  encontrados  e  compatíveis  aos  de  mercado,  devendo o  novo  preço  ser
registrado na Ata como alteração posterior;

II. Negociação frustrada, assim entendida àquela em que o fornecedor detentor da
Ata não aceita reduzir seu preço ao valor de mercado, devendo, neste caso, ser
liberado do compromisso assumido,  para a convocação do fornecedor  seguinte,
respeitada a ordem classificatória, com vistas iguais oportunidade de negociação;

III. Se no caso do inciso II, a negociação frustrada se estender a todos os demais
fornecedores registrados na Ata, não tendo qualquer deles reduzido o preço do
produto  ao  patamar  compatível  com o  mercado,  caberá  ao  órgão  participante
providenciar a contratação desejada por meio de outro certame licitatório regular.

6. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS – MAJORAÇÃO

6.1 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados no SRP, de forma
a comprometer o fornecimento, pelo Detentor da Ata, nas condições inicialmente acordadas,
dever-se-á obedecer ao seguinte procedimento:
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6.2  - Cabe  ao  fornecedor  protocolar  junto  ao  Órgão  Gerenciador,  respeitados  os  prazos
definidos no art. 34 do Decreto nº 13.707/2014, um requerimento de reequilíbrio econômico-
financeiro  de  preços  devidamente  justificado  e  instruído  com  documentos  capazes  de
evidenciar o surgimento de uma onerosidade excessiva em relação às obrigações inicialmente
assumidas, produzida pelo aumento no custo do produto no mercado atual, valendo-se, por
exemplo, de notas fiscais antigas e recentes, listas de preços de fabricantes. Comprovantes de
transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes, a juízo do órgão gerenciador;

6.3 - Ao Órgão Gerenciador  cabe a realização das pesquisas  de mercado e demais  atos
necessários, com vistas a verificação da ocorrência da majoração alegada pelo fornecedor, nos
moldes do que dispõe o inciso V, do art. 5º do Decreto nº 13.707/2014;

6.4  - O  requerimento  de  Reequilíbrio  de  Preços  será  apreciado  por  uma  Comissão  de
Renegociação designada por ato administrativo do Secretário Municipal  de Saúde, ao qual
caberá,  também,  a  homologação  da  decisão  final  desta  Comissão,  após  a  submissão  do
procedimento à Procuradoria Geral do Município e a Controladoria Geral do Município para fins
de análise e parecer;

6.5 - É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento dos produtos enquanto
aguarda o trâmite dos Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob pena de aplicação das
sanções estabelecidas no ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente;

6.6 - Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do Órgão
Gerenciador,  o  reequilíbrio  econômico-financeiro  requerido,  deverá  ser  providenciada  a
publicação da alteração da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, para
fins de validade do novo preço registrado;

6.7 - Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-financeiro terão a validade vinculada ao
prazo regular de validade da Ata de Registro;

6.8  - No  caso  de  indeferimento  do  Requerimento  de  Reequilíbrio  Econômico-Financeiro,
poderá  o  Órgão  Gerenciador  liberar  o  Detentor  da  Ata  do  compromisso  assumido,  sem
aplicação de penalidade, mediante decisão fundamentada;

6.9  - Se  liberado  o  primeiro  Detentor  da  Ata,  poderá  Órgão  Gerenciador  providenciar  a
convocação dos detentores remanescentes, respeitada a ordem classificatória, para fins de
renegociação dos preços registrados;

7. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

7.1 - É vedado o recebimento de produtos que possuam marca ou características diversas das
constantes na Ata de Registro de Preços e na proposta, bem como descaracterize, de qualquer
forma, o objeto licitado;

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I.  descumprir  disposições  da  respectiva  Ata  de  Registro  de  Preços,  do  edital  ou  das  leis
aplicáveis ao caso;
II.  não assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
III. restar frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução; 
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IV. tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25; 
V. estiver presentes razões de interesse público.

8.2 - O cancelamento de registro deverá ser formalizado pelo Órgão Gerenciador, mediante
decisão fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções definidas em
lei.

8.3  - O  fornecedor  poderá  solicitar  ao  Órgão  Gerenciador,  mediante  requerimento
devidamente  instruído,  o  cancelamento  do  seu  registro  de  preço  na  ocorrência  de  fato
superveniente,  decorrentes  de  caso  fortuito  ou de  força  maior,  capaz  de  comprometer  a
perfeita execução contratual;

8.4 - Conforme recomende a situação, poderá o Órgão Gerenciador realizar as diligências que
entender necessárias para a verificação da ocorrência do fato alegado pelo fornecedor como
ensejador da solicitação de cancelamento;

8.5 - O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a publicação no
Diário Oficial do Município, sendo, desta forma, vedada a interrupção no fornecimento dos
produtos cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido despachado antes dessa
ata.

9. DA CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

9.1 - Serão fornecedoras do objeto desta licitação, com os respectivos preços registrados na
Ata subsequente ao procedimento licitatório, as Empresas cujas propostas forem classificadas
em primeiro lugar.

9.2 - O fornecedor poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do registro de
preços no prazo de  05 (cinco) dias úteis, a  contar do dia  seguinte  ao recebimento da
convocação expedida pelo Órgão Gerenciador da Ata do registro de Preços.

9.3 - Se a Empresa com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a receber a nota de
empenho, a Administração convocará a Empresa classificada em segundo lugar, para efetuar
a entrega dos produtos e assim por diante, podendo ser registradas tantas Empresas quantas
necessárias para que, em função das propostas, seja atingida a quantidade total estimada
para o item, aplicando às faltosas as penalidades admitidas em lei e previstas no Edital.
 
9.4 - Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do primeiro
colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de
quantidade ou desempenho superior, devidamente, justificado e comprovado a vantagem, e
as  ofertas  sejam em valor  inferior  ao  máximo  admitido,  poderão  ser  registrados  outros
preços.

9.5 - Os Produtos, desta licitação deverá(ão) ser entregue(s) acompanhado(s) de Nota Fiscal
e a respectiva Nota de Empenho.

9.6 - A(s) licitante(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preços ficará(ao) obrigada(s) quando
for o caso a atender todas as Notas de Empenho emitidas durante a vigência da Ata de Regis-
tro de Preços, mesmo se a entrega for prevista para data posterior ao vencimento da
mesma.

9.7 - Em cada fornecimento, se a quantidade e/ou qualidade do (s) produtos entregue(s) não
corresponder ao exigido no Edital e na Ata de Registro de Preços, a detentora será chamada
para, dentro do prazo máximo de 10 (dez) corridos, fazer a devida substituição, ou completar
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o total, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital, e/ou rescisão da Ata, a
critério da Comissão de Gerenciamento da Ata e da Autoridade Competente

10. DO PAGAMENTO

10.1 - Após o RECEBIMENTO dos Materiais, o processo será instruído com a respectiva Nota
Fiscal ou a Nota e a Fatura devidamente certificada pelo setor competente ou documento
equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando – se ainda, o cum-
primento das disposições contidas na legislação vigente;

10.2 - A Secretaria Municipal de Saúde efetuará o pagamento em até 10 (dez)  úteis conta-
dos da data da liquidação da despesa, e, ainda:

10.3  - A  empresa  detentora  deverá  apresentar  obrigatoriamente,  junto  com  a  Nota
Fiscal/Fatura, as certidões que possa demonstrar a sua regularidade fiscal;

10.4 - É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a apresentação
de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com
o  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  (INSS),  e  Certidão  Negativa  da  Receita
Estadual  –  SEFIN,  Certidão  Negativa  Municipal, Certidão  Negativa  de  Débitos
Trabalhistas (Lei 12.440) e Certidão Negativa Federal, podendo ser verificadas nos sítios
eletrônicos.

10.5 - Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica obrigado a atualizar os
valores  do  débito,  tendo  por  base  a  data  do  adimplemento  da  obrigação  até  o  efetivo
pagamento. Serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM= I x N x VP

Onde:

EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
    365

I=    6/100
      365

I= 0,00016438

11. DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS.

11.1 - O fornecimento dos produtos, suas condições de entrega e recebimento obedecerão as
disposições contidas no Item 19 do Edital;

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

12.1 –  Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas
pertinentes,  bem  como,  às  previstas  no  Termo  de  Referência,  Anexo  II  do  Edital,  são
obrigações da Detentora:
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12.1.1- Responsabilizar  pelos  danos  causados  diretamente  ao  Município  ou  a  terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município, conforme art. 70 da Lei
n. 8.666/93;

12.1.2- Seja durante o prazo de validade da Ata, seja durante toda a execução da eventual
contratação, deverão ser mantidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação (INSS, FGTS, Tributos Estaduais e outras solicitadas) e
qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

13.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados.
Empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento, e cumprir com as disposições
editalícias e da Ata de Registro de Preços; 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1  - Pelo  descumprimento  de  quaisquer  cláusulas  do  Instrumento  convocatório  ou
condições previstas no Termo Referência (Anexo II) do edital, serão aplicadas as penalidades
previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002,  artigo 6º, I, da lei 12.846/2013 e nos artigos 86 e
87  da  Lei  n.º  8.666/93,  e  também  aplicar-se-ão  as  seguintes  sanções  administrativas,
garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:

14.1.2 - Advertência;

14.1.3 - Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato,
em caso de atraso até 2 (dois) dias para entregar o (s) material (ais) a contar do prazo
estipulado  em  cada  ordem  de  fornecimento  emitida,  ou  descumprimento  de  qualquer
obrigação assumida;

14.1.4 - Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, do valor total do Contrato, em caso
de atraso superior  a  2  (dois)  dias  para  o  fornecimento  dos produtos,  a  contar  do prazo
estipulado em cada ordem de fornecimento emitida com base no artigo 86, da Lei nº 8.666,
de 1993, até o limite de 10% (Dez por cento);

14.1.5 - Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada
para a assinatura do contrato;

14.1.6 - Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso de inexecução
total do contrato, independentemente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em
lei;

14.1.7 - Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso da futura
contratada dar causa à rescisão do contrato;

14.1.8 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

14.1.9 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida
sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e   após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior;
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14.2 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
contrato,  deixar  de  entregar  documentação  exigida  no  ato  convocatório,  apresentar
documentação falsa,  ensejar o  retardamento da execução de seu objeto,  não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido
de licitar e de contratar com o Município, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até
cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no ato convocatório e no futuro contrato e das
demais cominações legais;

14.3 - As multas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão deduzidas do
valor líquido do faturamento da Contratada. Caso o valor do faturamento seja insuficiente
para  cobrir  a  multa,  a  Contratada  será  convocada  para  complementação  do  valor
homologado;

14.4 - As sanções administrativas previstas no Edital são independentes entre si, podendo ser
aplicadas  isoladas  ou  cumulativamente,  sem  prejuízo  de  outras  medidas  legais  cabíveis,
garantida a prévia defesa;

14.5 - No caso de aplicação de multa em casos não previstos nos itens acima, será observado
percentual de 2% (dois por cento) quando a empresa contratada:

14.5.1 - Recusar-se a fornecer os materiais contratados, sem prejuízo das demais sanções
legais cabíveis;

14.5.2 - Prestar informações inexatas ou causar embaraços ou desatender às determinações
da fiscalização;

14.5.3 - Negociar com terceiros as faturas emitidas contra o Município;

14.5.4 - Desatender às determinações da fiscalização;

14.6 - As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro,  sempre que se repetir  o
motivo,  não podendo ultrapassar a 10% do valor da Nota de Empenho, sem prejuízo da
cobrança de perdas e danos que venha a ser causado ao interesse público;

14.7 - A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir
comunicado  por  escrito  pela  contratante  à  futura  contratada,  após  o  regular  processo
administrativo;

14.8  - As  penalidades  aplicadas  só  poderão  ser  relevadas  nos  casos  de  força  maior,
devidamente comprovado, a critério do Município;

14.9 - O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data de recebimento da notificação.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1 - Se a eventual contratação ocorrer neste exercício, as respectivas despesas correrão à
conta  dos  recursos  específicos,  consignados  no  orçamento,  do  Município  de  Porto  Velho,
conforme especificado no Item 4, do Edital;

15.2 - O Valor estimado para contratação é de R$ ___________________________.
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16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade
de condições;

16.2 - Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de todas as
cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como
elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços e dos ajustes
dela decorrentes;

16.3 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões
obedecerão  ao  Decreto  nº  13.707/2014, Lei  Federal  nº  8.666/93,  demais  normas,
complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e
especialmente aos casos omissos;

16.4 - Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do Edital de
Licitação  -  ___________________________”,  o  Edital  de  Licitação  –  Pregão  nº
_______/SRP/2016 e a proposta da detentora.

16.5 - Os Preços Registrados: em anexo dessa ata.

Fica  eleito  o  foro  do  Município  de  Porto  Velho  para  dirimir  as  eventuais  controvérsias
decorrentes do presente ajuste. 

E, por estarem de acordo. lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas
abaixo qualificadas.

Porto Velho ___ de _____ de 2016.

___________________________
Secretário Municipal de Saúde

Pregoeiro

Empresa Detentora do Preço Registrado
(Futura detentora)
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DE  CONSUMO  (INSUMOS)  DE  USO
CONTÍNUO  NA  ÁREA  DE  PATOLOGIA
CLÍNICA E DIAGNÓSTICO LABORATORIAL  ,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
PORTO  VELHO,  POR  INTERMÉDIO  DA
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  __________-
SEM____,  DE  UM  LADO,  E  DO  OUTRO,  A
EMPRESA_______________________,
PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos dias.... do mês …..de do ano de dois mil e dezesseis, o MUNICÍPIO
DE PORTO VELHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº
05.903.125/0001-45, com sede na Rua Dom Pedro II, Praça Padre João Nicoletti,  nº 826,
centro,  neste  ato  representado  pela  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE-  SEMUSA
representada  pelo  Sr.  Secretário  ________________________,  brasileiro,  ______,
portador  da  cédula  de  identidade  nº_____e  do  CPF  nº______,CONTRATANTE,  e  a
Empresa________________, inscrita no CNPJ nº. ____________, com sede na__________,
nº________, Bairro_______, nesta Capital, neste ato legalmente representada pelo (a) Sr.
(a)______________,  brasileiro  (a),________,  portador  (a)  da  Cédula  de  Identidade
nº____/SSP/___ e CPF nº_______,CONTRATADA,  resolvem celebrar o presente contrato,
que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução contratual,
tudo  de  acordo  com  a  legislação  vigente,  em  especial  a  Lei  nº  8.666/93  e  alterações
posteriores, resultante do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO nº _________,
nos termos do Parecer Nº___/SUB-SAÚDE/PGM/2016, devidamente autorizado nos autos
do  Processo Administrativo nº 08.00194-00/2015, mediante as cláusulas e condições
seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 - FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO
DE  MATERIAIS  DE  CONSUMO  (INSUMOS)  DE  USO  CONTÍNUO  NA  ÁREA  DE
PATOLOGIA  CLÍNICA  E  DIAGNÓSTICO  LABORATORIAL  , conforme  especificações
técnicas,  unidades  e  quantidades  definidas  nos  Anexos  I  e  II  do  Edital,  para  atender  à
Contratante.

Parágrafo Primeiro - Integram este documento contratual, como parte indissociável:

a) Parecer nº ___/SUB-SAÚDE/PGM/2016, às fls.___;
b) Processo Administrativo nº: 08.00194-00/2015, fls. ___;
c) Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos;

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 – O presente contrato será executado sob o regime de Preço Unitário e Irreajustável.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

3.1 - O valor desta contratação é de R$ __________(______________).
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4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1 - Após o RECEBIMENTO dos Materiais, o processo será instruído com a respectiva Nota
Fiscal ou a Nota e a Fatura devidamente certificada pelo setor competente ou documento
equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando – se ainda, o cum-
primento das disposições contidas na legislação vigente;

4.2 - A Secretaria Municipal de Fazenda efetuará o pagamento em até 10 (dez)  úteis conta-
dos da data da liquidação da despesa, e, ainda:

4.3  - A  empresa  detentora  deverá  apresentar  obrigatoriamente,  junto  com  a  Nota
Fiscal/Fatura, as certidões que possa demonstrar a sua regularidade fiscal;

4.4 - É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a apresentação de
Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa da Receita Estadual
– SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei
12.440) e Certidão Negativa Federal, podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos.

4.5 - Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica obrigado a atualizar os valores
do débito, tendo por base a data do adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento.
Serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM= I x N x VP

Onde:

EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
    365

I=    6/100
      365

I= 0,00016438

5. CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE

5.1 –  O valor  desta  contratação  é  irreajustável durante  a  sua  vigência,  nos  termo da
legislação vigente.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

6.1 –   O pretenso contrato ficará adstrito à entrega de todos os produtos nele previstos,
limitado  à  vigência  de  créditos  orçamentários  referentes  ao  exercício  financeiro  da  sua
assinatura, conforme prevê o Art. 57 Caput, da Lei 8.666/93;

7.CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA

7.1 O prazo de garantia contra defeitos após o recebimento definitivo, deve ser de no mínimo
12 meses e declarados na Nota Fiscal.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro  Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 - 2941

Katiane

113



Processo n.º 08.00194-00/2015

Fl.________________

Visto______________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

8. CLÁUSULA OITAVA –   DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
DOS PRODUTOS.

8.1 - O fornecimento dos produtos, suas condições de entrega e recebimento obedecerão as
disposições contidas no Item 19 do Edital;

9. CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS:

9.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos
recursos específicos consignados no orçamento do Município de Porto Velho, que tem como
Projeto Atividade e Elemento de Despesa de unidade ou órgão administrativo envolvido, a
seguir especificado:

a)P.A: 08.31.10.302.264.2.282 – Manutenção da rede diagnóstica laboratorial instalados nas
unidades de saúde;
FONTE RECURSO: 01.07 – Recursos do Tesouro nacional /sistema único de saúde -sus
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 –Material de consumo;

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

10.1 -  Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas
pertinentes, bem como, as previstas no Termo de Referência, Anexo II do Edital, são
obrigações da Detentora:

10.2 - Entregar os Materiais constantes no Termo de Referência, Anexo II do Edital em até
30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do recebimento da nota de empenho.

10.3 - Fornecer,  sem qualquer  ônus para o Município,  quaisquer  componentes adicionais
necessários para o fiel fornecimento dos Materiais e a sua utilização adequada;

10.4 - A futura contratada deverá comunicar a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, 
qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

10.5 - A futura contratada se responsabilizará por eventuais danos ou prejuízos causados di-
reta ou indiretamente, a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA ou a terceiros, decor-
rentes de culpa ou dolo de seus representantes ou empregados na execução do contrato;

10.6 - A futura contratada deverá assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário,
horas extras, adicionais e demais encargos sociais relativamente aos seus empregados;

10.7 - A futura contratada deverá assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e co-
merciais resultantes da entrega dos medicamentos solicitados;

10.8 -  A futura contratada deverá entregar os materiais dentro das especificações contidas
neste instrumento, responsabilizando-se pela troca, correção e remoção, as suas expensas,
no todo ou em parte os medicamentos em caso de danificação do mesmo ou em sua embala-
gem em decorrência do transporte desde que a danificação na embalagem comprometa o uso
futuro do produto em questão.
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10.9 - A inobservância ao disposto no item acima implicará o não pagamento à futura contra-
tada, até a sua regularização;

10.10 - Em caso de extravio dos materiais antes de sua recepção pelo contratante, a futura
contratada deverá arcar com todas as despesas sendo responsabilidade o pagamento fretes,
carretos, seguro e tributos, se ocorrerem;

10.11 - A futura contratada deverá comunicar a Departamento de Media e Alta complexidade
da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, no prazo máximo de 10 (dez) dias que antece-
dam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento;

10.12 - A futura contratada deverá manter, durante a execução do contrato, as mesmas con-
dições de habilitação;

10.13 - Aceitar,  nas mesmas condições contratuais,  os acréscimos ou supressões que se
fizerem na aquisição dos produtos, objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor contratado, observado o que dispõe o art. 17, §1º do Decreto Municipal
13.707/2014;

10.14 - Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital será imediata-
mente notificada à licitante detentora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará pronta-
mente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplica-
das também, as sanções previstas neste edital;

10.15 - Ao assinar o contrato, a contratada deverá apresentar uma Declaração de Domícilio
Bancário – DDB identificando o banco, agência e conta-corrente como única e exclusiva para
todos os recebimentos que a Administração Pública do Município de Porto Velho – RO deverá
efetuar relativos ao cumprimento de suas obrigações contratuais, conforme determina a Lei
nº. 2016 de 11/06/2012 (Modelo Próprio do Licitante).

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

11.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados.
Empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento, e cumprir com as disposições
editalícias e da Ata de Registro de Preços; 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES:

12.1  - Pelo  descumprimento  de  quaisquer  cláusulas  do  Instrumento  convocatório  ou
condições previstas no Termo Referência (Anexo II) do edital, serão aplicadas as penalidades
previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, artigo 6º, I, da lei 12.846/2013 e nos artigos 86 e
87  da  Lei  n.º  8.666/93,  e  também  aplicar-se-ão  as  seguintes  sanções  administrativas,
garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:

121.2 - Advertência;

12.1.3 - Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato,
em caso de atraso até 2 (dois) dias para entregar o (s) material (ais) a contar do prazo
estipulado  em  cada  ordem  de  fornecimento  emitida,  ou  descumprimento  de  qualquer
obrigação assumida;
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12.1.4 - Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, do valor total do Contrato, em caso
de atraso superior  a  2  (dois)  dias  para  o  fornecimento  dos produtos,  a  contar  do prazo
estipulado em cada ordem de fornecimento emitida com base no artigo 86, da Lei nº 8.666,
de 1993, até o limite de 10% (Dez por cento);

12.1.5 - Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada
para a assinatura do contrato;

12.1.6 - Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso de inexecução
total do contrato, independentemente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em
lei;

12.1.7 - Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso da futura
contratada dar causa à rescisão do contrato;

12.1.8 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

12.1.9 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida
sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e   após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior;

12.2 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
contrato,  deixar  de  entregar  documentação  exigida  no  ato  convocatório,  apresentar
documentação falsa,  ensejar o  retardamento da execução de seu objeto,  não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido
de licitar e de contratar com o Município, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de
até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no ato convocatório e no futuro contrato e
das demais cominações legais;

12.3 - As multas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão deduzidas do
valor líquido do faturamento da Contratada.  Caso o valor do faturamento seja insuficiente
para  cobrir  a  multa,  a  Contratada  será  convocada  para  complementação  do  valor
homologado;

12.4 - As sanções administrativas previstas no Edital são independentes entre si, podendo ser
aplicadas  isoladas  ou  cumulativamente,  sem  prejuízo  de  outras  medidas  legais  cabíveis,
garantida a prévia defesa;

12.5 - No caso de aplicação de multa em casos não previstos nos itens acima, será observado
percentual de 2% (dois por cento) quando a empresa contratada:

12.5.1 - Recusar-se a fornecer os materiais contratados, sem prejuízo das demais sanções
legais cabíveis;

12.5.2 - Prestar informações inexatas ou causar embaraços ou desatender às determinações
da fiscalização;

12.5.3 - Negociar com terceiros as faturas emitidas contra o Município;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro  Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 - 2941

Katiane

116



Processo n.º 08.00194-00/2015

Fl.________________

Visto______________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

12.5.4 - Desatender às determinações da fiscalização;

12.6 - As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro,  sempre que se repetir  o
motivo,  não podendo ultrapassar a 10% do valor da Nota de Empenho, sem prejuízo da
cobrança de perdas e danos que venha a ser causado ao interesse público;

12.7 - A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir
comunicado  por  escrito  pela  contratante  à  futura  contratada,  após  o  regular  processo
administrativo;

12.8  - As  penalidades  aplicadas  só  poderão  ser  relevadas  nos  casos  de  força  maior,
devidamente comprovado, a critério do Município;

12.9 - O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data de recebimento da notificação.

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO:

13.1 - A inexecução total ou parcial, pela  CONTRATADA, das obrigações estabelecidas no
presente contrato enseja a sua rescisão, resguardando-se ao  CONTRATANTE o direito de
promover  contratações  para  a  entrega  dos  produtos,  sem  prejuízo  das  demais  medidas
cabíveis.

13.2 - Além de sua inexecução total ou parcial, constituem motivos para a rescisão deste
contrato:

a) O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, inclusive o atraso em relação aos
prazos estabelecidos;

b) O atraso injustificado na entrega dos produtos, objeto deste contrato, sem justa causa
e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;

c) A subcontratação, cessão ou transferência, totais ou parciais, da empresa sem prévia
manifestação da Contratante;

d) A decretação de falência da empresa ou a instauração de insolvência civil;

e) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;

f) Razões de interesse público, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da
esfera administrativa a que está subordinado a Contratada;

g)  Ocorrência  de  caso  fortuito  ou  força  maior  impeditiva  da  execução  do  contrato,
regularmente comprovada nos autos.

13.3 - O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu todo ou em parte,
mediante  lavratura  de  termo  nos  autos,  desde  que  conveniente  para  a  Administração
Municipal.

13.4  - Os  motivos  e  a  disciplina  de  rescisão  especificada  nesta  cláusula  não  afasta  a
incidência dos artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93, que serão aplicáveis em sua inteireza ao
presente contrato.
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13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PRERROGATIVAS:

14.1 - São prerrogativas do CONTRATANTE:

I- Empreender unilateralmente, modificações nos termos deste contrato, desde
que objetive atender ao interesse público, ressalvados os direitos da 

II- CONTRATADA;

III- Rescindir  unilateralmente  o  contrato,  por  inexecução  parcial,  total  ou  na
ocorrência dos fatos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

IV- Rescindir o contrato amigavelmente por acordo entre as partes, desde que
conveniente ao interesses da Administração;

V- A  rescisão  contratual,  deverá  ser  precedida  de  autorização  escrita  e
fundamentada da autoridade superior.

15. CLÁUSULA DÉCIMA  QUINTA – DA VINCULAÇÃO:

15.1 - O presente termo contratual está plenamente vinculado ao Parecer Nº:____/SUB-
SAÚDE/PGM/2016, fls.___; ao Termo de Referência, de fls.__, e a proposta da CONTRATADA,
fls.___, conforme documentos constantes nos autos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA:

16.1 - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em
parte.

18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS:

18.1 -  O presente contrato  será executado sob a égide da Lei  nº 8.666/93 e alterações
posteriores. Caso hajam dúvidas decorrentes de fato não contemplado no presente contrato,
estas serão dirimidas segundo os princípios jurídicos, aplicáveis a situação fática existente,
preservando-se  os  direitos  da  CONTRATADA,  sem  prejuízo  da  prevalência  do  interesse
público.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA HABILITAÇÃO:

18.1 - A  CONTRATADA obriga-se a manter, as mesmas condições que a habilitaram no
certame, até o total cumprimento deste contrato.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO:

19.1  - As  partes  elegem o  Foro  da  Comarca  de  Porto  Velho/RO para  dirimir  dúvidas  e
controvérsias oriundas do presente Termo.

20 CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO:

20.1 -  Após a assinatura deste contrato, o  CONTRATANTE providenciará a publicação do
mesmo ou de resumo no Diário Oficial do Município – D. O. M.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que depois de lido e
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achado conforme é assinado pelas partes e duas testemunhas que também os assinam, dele
sendo extraídas as cópias necessárias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma,
devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Município.

Porto Velho, _____ de _______de 2016.

NOME DO SECRETÁRIO
Secretário Municipal de _________________

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

VISTO:

CARLOS DOBBIS

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
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