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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 

 
1. DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR: 

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde- SEMSA 

CNPJ: 11.624.213/0001-00 

Endereço: Rua Joaquim Gomes do Amaral, nº 18 Bom Pastor 

CEP: 68170-000 

Cidade: Juruti-PA - Localiza-se a uma latitude 02º 09' 08" sul e longitude 56º 05' 32" oeste. Estando a 

uma altitude de 36 metros. Sua população estimada em 2016 era de 55.179 habitantes. O município 

detém uma grande e preservada área de floresta, onde predomina o bioma de floresta 

tropical amazônica, ombrófila densa, cujo tipo de vegetação é caracterizado como mata perenifólia 

cujo dossel é de até 50 m, com árvores emergentes de até 40 m de altura. 

Fones: (93) 3536-1257 

SECRETARIO DE SAÚDE :ADAIAS RAMOS BATISTA NETO 

DATA: 06/06/2022 

 

2. OBJETIVO 

2.1 Caracterizar, através do Estudo Técnico Preliminar (ETP), determinada necessidade para Contratação de empresa 

(s) especializada (s) para o presente termo, tem por objeto nortear os licitantes quanto às especificações, referente 

ao procedimento licitatório ora em voga, visando a eventual “insumos laboratoriais e reagentes (material químico), 

que serão destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde. Constitui-se um 

dos elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações e atendimentos emergenciais nas unidades de  

saúde, capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da população do Munícipio de Juruti-

PA, pelo prazo de 12 (doze) meses, ao Termo de Referência ou ao projeto básico, caso se conclua pela viabilidade da 

contratação, conforme regulamentado pela Instrução Normativa n° 40, de 22 de maio de 2020, da Secretaria de 

Governo Digital do Ministério da Economia. 

 
3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://pt.wikipedia.org/wiki/2016
https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_tropical
https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_tropical
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amaz%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_ombr%C3%B3fila_densa
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3.1 – aquisição de Material Consumo A Secretaria Municipal de Saúde de Juruti com o intuito de atender os 

munícipes, o presente processo licitatório justifica-se pela necessidade da contratação de empresa para 

aquisição de material para o laboratório de análises clínicas da Secretaria de Saúde é para manter as condições 

adequadas das atividades da Secretaria de Saúde no atendimento dos usuários que precisam destes serviços. 

Soma-se ainda que constantemente exames laboratoriais são solicitados para auxiliar na testagem e diagnóstico 

dos pacientes, seja para covid-19 ou outras doenças. O laboratório de análises clínicas tem papel central no 

diagnóstico e monitoramento de doenças, constituindo-se, portanto, uma peça chave para o enfrentamento da 

pandemia. Deste modo, faz-se extremamente necessário que a unidade esteja abastecida de reagentes, para que 

ofereça este serviço de forma perene e contínua à população. 

Para a prestação de serviços à comunidade por meio de atendimentos clínicos e hospitalares gratuitos. 

Durante a realização dos procedimentos de assistência técnica aos munícipes, tais como os atendimentos exames 

de rotina e específicos , existe a necessidade de promover estabilização dos pacientes, bem como a prevenção 

ou eliminação das dores, agentes biológicos causadores de enfermidades ou das alteras fisiológicas causadas 

pelas patologias. 

Diante do exposto e tendo em vista que os serviços prestados à população não podem parar, justifica-se à 

necessidade de contratar empresa especializada no fornecimento. 

Assim, solicitamos que a contratação do referido objeto seja realizada de acordo com da Modalidade de 

licitação cabível, considerando o eventual fornecimento, de forma parcelada e de acordo com as demandas 

estimadas pela Unidade Requisitante. 

 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 
 

4.1 Como se trata de aquisição de insumos e reagentes quimicos, será exigido o comprovante de registro do 

medicamento na ANVISA, de acordo com a Lei nº 6.360/76 e portaria conjunta nº 1/96 ANVISA. 

4.2 Os licitantes, na Descrição Detalhada do objeto ofertado, deverão indicar as seguintes informações: 

4.2.1 Especificações técnicas; 

4.2.2 Prazo de entrega, observado o limite máximo do Termo de Referência; 

4.2.3 Prazo de validade dos produtos, observado o parâmetro mínimo do Termo de Referência; 

4.2.4 Prazo de validade da proposta; 

4.2.5 Origem (nacional ou estrangeiro). 

4.2.6 Número de registro ou declaração de isenção de registro dos materiais, no Ministério da Saúde/ANVISA, 

dentro do prazo de validade. 

4.2.7 Na proposta a ser enviada pelo licitante, a comprovação dos registros dos medicamentos/materiais de saúde 

ou da declaração da isenção do registro deverá ser efetuada através de: Cópia da Publicação no D.O.U. – 

Diário Oficial da União; ou Cópia emitida eletronicamente através do sítio da Agência Nacional da Vigilância 
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Sanitária; ou Cópia da Declaração de notificação ou do Certificado de Dispensa de Registro do produto 

emitido pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária. 

4.2.8 Ficará a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da 

Vigilância Sanitária. 

4.2.9 No caso de exercício de atividade de fabricação, importação ou distribuição de medicamentos e materiais de 

uso em saúde, o licitante deverá anexar, juntamente com a proposta, os seguintes documentos: 

4.2.9.1 Autorização para funcionamento, expedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária, do Ministério 

da Saúde (ANVISA), do fabricante ou importador. 

4.2.9.2 Licença de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da 

Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede do licitante. 

4.2.9.3 Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por Linha de Produção, emitido pela Secretaria de 

Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. No caso de medicamento importado é também necessária 

apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela Autoridade Sanitária 

do País de origem ou Laudo de Inspeção emitido pela Autoridade Sanitária Brasileira. 

4.2.9.4 O prazo de vigência da contratação é de (12) doze meses 

 

5 LEVANTAMENTO DE MERCADO: 

 

 

5.1  As quantidades e tipos de medicamentos anestésicos odontológicos variam de acordo com a demanda do Setor.  

5.2  A estimativa de preço é baseada em consumos anteriores, aplicando-se uma margem de segurança.  

5.3   A estimativa do percentual de preço é baseada em pesquisas feitas junto a empresas autorizadas no ramo, de 

acordo com contratações similares efetuadas por outros órgãos públicos. Conforme segue abaixo: 

 

GRUPO 
A 

REAGENTES PARA USO EM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA - CONTADOR DE CÉLULAS 
HEMATOLÓGICAS HUMACOUNT 80-TS / IN VITRO 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 
REAGENTES DE MARCA (IN 
VITRO) 

UNI
D. 

QTD 
 
EMPRE
SA A  

 
EMPRES

A B  

 
EMPRES

A C  

 MEDIA 
PREÇO  

 VALOR 
TOTAL  
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1 

Reagente para diluição 
(Diluent Humacount): 
reagente utilizado na 
calibração e manuseio de 
equipamentos, 20 litros. É 
uma solução salina e 
isotônica usada para diluir 
as amostras de sangue 
totais e enxaguar o sistema 
fluído entre os 
procedimentos de medição. 
Rotulagem em português, 
com número de lote, data 
de fabricação, procedência, 
validade mínima 01 ano. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

UNI
D. 

15 
 R$       
1.085,0
0  

 R$               
1.350,00  

 R$    
1.250,00  

 R$            
1.228,3

3  

 R$         
18.425,00  

2 

Reagente para lisas células 
hematológicas (HCB-LIS CF): 
reagente utilizado na 
calibração e manuseio de 
equipamentos , 1 litro, 
requerido para 
estromatólise dos 
eritrócitos (RBC) para 
determinação quantitativa 
de leucócitos (WBC), com 
instabilidade estável por 90 
dias entre 15 a 35ºC. 
Rotulagem em português, 
com número de lote, data 
de fabricação, procedência, 
validade mínima 01 ano. 
certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

UNI
D. 

15 
 R$          
754,00  

 R$                  
714,00  

 R$       
689,00  

 R$               
719,00  

 R$         
10.785,00  

3 

Reagente para limpeza 
(HCB LIM): reagente 
utilizado para realizar o 
processo de limpeza do 
sistema fluídico, 1 litro. 
Rotulagem em português, 
com número de lote, data 
de fabricação, procedência, 
validade mínima 01 ano. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

UNI
D. 

10 
 R$          
745,00  

 R$                  
714,00  

 R$       
689,00  

 R$               
716,00  

 R$            
7.160,00  
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4 
Controle de HC (níveis 
1,2,3) 

UNI
D. 

10 
 R$          
315,00  

 R$                  
389,00  

 R$       
344,00  

 R$               
349,33  

 R$            
3.493,33  

5 Calibrador HC 
UNI
D. 

10 
 R$          
198,00  

 R$                  
321,00  

 R$       
221,00  

 R$               
246,67  

 R$            
2.466,67  

          

GRUPO 
B 

MATERIAS PARA MAQUINA DE BIOQUIMICA SX – 260     

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 
REAGENTES DE MARCA (IN 
VITRO) 

UNI
D. 

QTD 
 
EMPRE
SA A  

 
EMPRES

A B  

 
EMPRES

A C  
    

1 

ALBUMINA - Conjunto de 
reagentes contendo PAD 
(1X1,0 mL) e RGT (1x50 mL)  
para a determinação da 
albumina em soro e plasma 
humano. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
558,00  

 R$                  
652,33  

 R$       
612,00  

 R$               
607,44  

 R$            
6.074,43  

2 

UREIA LIQUICOLOR - 
conjunto de reagentes 
líquidos contendo  RGT1 
(1x250 mL), RGT2 (1x250 
mL), ENZ (1x1,25 mL) e STD 
(1x3 mL), com realização de 
250 a 500 testes para 
determinação quantitativa 
da Ureia presente no soro, 
plama e urina humana. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
558,00  

 R$                  
652,33  

 R$       
612,00  

 R$               
607,44  

 R$            
6.074,43  

3 

CREATININA AUTOMAÇÃO 
- conjunto de reagentes 
líquidos contendo RGT1 
(1x200 mL), RGT2 (1x50 mL) 
e STD (1x10 mL),  com 
realização de 250 testes 
para determinação cinética 
de creatinina presente no 
soro, plasma ou urina. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
685,00  

 R$                  
652,33  

 R$       
612,00  

 R$               
649,78  

 R$            
6.497,77  
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4 

IRON LIQUICOLOR -  
conjunto de reagentes 
líquidos contendo RGT 
(2x30 mL) e STD (1x5 mL),  
com realização de 60 testes 
para determinação 
quantitativa do ferro 
ionizado em soro e plasma 
heparinizado. Certificação 
da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
665,00  

 R$                  
652,33  

 R$       
612,00  

 R$               
643,11  

 R$            
6.431,10  

5 

LIPASE LIQUICOLOR - 
conjunto de reagentes 
líquidos contendo BUF 
(1x10 mL) e SUB (2x5 mL),  
com realização de 40 testes 
para determinação 
quantitativa da Lipase em 
soro e plasma humano. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
685,00  

 R$                  
652,33  

 R$       
612,00  

 R$               
649,78  

 R$            
6.497,77  

6 

PROTEINA TOTAL - conjunto 
de reagentes líquidos 
contendo RGT (1x100 mL) e 
PAD (1x2 mL),  com 
realização de 500 testes 
para determinação de 
proteinas em soro e outros 
liquidos biologicos. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
698,00  

 R$                  
652,33  

 R$       
612,00  

 R$               
654,11  

 R$            
6.541,10  

7 

PROTEINA URINARIA - 
conjunto de reagentes 
líquidos contendo RGT 
(2x50 mL) e STD (1x5 mL),  
com realização de 100 
testes para determinação 
de proteinas na Urina e no 
Liquor com reação de ponto 
final. Certificação da ANVISA 
para comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
789,00  

 R$                  
825,56  

 R$       
801,00  

 R$               
805,19  

 R$            
8.051,87  

8 

α -AMILASE -  conjunto de 
reagentes líquidos contendo 
RGT (6x10 mL),  com 
realização de 60 testes para 
determinação da atividade 
da a-Amilase em soro, 

KIT 10 
 R$          
645,00  

 R$                  
847,55  

 R$       
699,00  

 R$               
730,52  

 R$            
7.305,17  



 

  
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUTI 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 

CNPJ: 11.624.213/0001-00 
Rua Joaquim Gomes do Amaral, nº18 - Bom Pastor -Fone: (93) 3536-1257 

 

 

plasma heparinizado e 
urina. Certificação da 
ANVISA para 
comercialização e uso. 

9 

AUTO – BILIRRUBIN D 
LIQUICOLOR -  conjunto de 
reagentes líquidos contendo 
RGT1 (1x100 mL) e RGT2 
(1x25 mL),  com realização 
de 100 testes para 
determinação quantitativa 
da Bilirrubina Direta. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
655,00  

 R$                  
847,55  

 R$       
699,00  

 R$               
733,85  

 R$            
7.338,50  

10 

AUTO – BILIRRUBIN T 
LIQUICOLOR - conjunto de 
reagentes líquidos contendo 
RGT1 (1x100 mL) e RGT2 
(1x25 mL),  com realização 
de 100 testes para 
determinação quantidativa 
da Bilirrubina Total. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
655,00  

 R$                  
847,55  

 R$       
699,00  

 R$               
733,85  

 R$            
7.338,50  

11 

ALKALINE PHOSPHATASE 
OPT. LIQUICOLOR - 
conjunto de reagentes 
líquidos contendo BUF 
(1x80 mL) e RGT (1x20 mL),  
com realização de 100 
testes para determinação 
da atividade enzimatica da 
fosfatase alcalina. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
785,00  

 R$                  
847,55  

 R$       
812,00  

 R$               
814,85  

 R$            
8.148,50  

12 

TRIGLYCERIDES 
LIQUICOLOR MONO -  
Conjunto de reagentes 
líquidos contendo RGT1 e 
STD,Método enzimatico 
para determinação de 
triglicérides no soro e 
plasma. Certificação da 
ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
800,00  

 R$                  
915,00  

 R$       
832,00  

 R$               
849,00  

 R$            
8.490,00  
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13 

CHOLESTEROL LIQUICOLOR 
- conjunto de reagentes 
líquidos contendo RGT 
(2x250 mL) e STD (1x3 mL),  
com realização de 500 
testes para determinação 
quantitativa do colesterol. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 8 
 R$       
1.090,0
0  

 R$               
1.153,25  

 R$    
1.000,00  

 R$            
1.081,0

8  

 R$            
8.648,67  

14 

CK – NAC LIQUIUV - 
conjunto de reagentes 
líquidos contendo ENZ (5x8 
mL) e SUB (1x10 mL),  com 
realização de 40 a 50 testes 
para determinação 
quantitativa da atividade 
enzimatica da CK-NAC. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
985,00  

 R$                  
915,33  

 R$       
898,00  

 R$               
932,78  

 R$            
9.327,77  

15 

CK – MB LIQUIUV - 
conjunto de reagentes 
líquidos contendo RGT  e 
SUB,  com realização de 100 
testes para determinação 
quantitativa da atividade 
enzimatica CK-MB por 
metodo de imunoinibiçao. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
895,00  

 R$                  
915,33  

 R$       
898,00  

 R$               
902,78  

 R$            
9.027,77  

16 

COLESTEROL HDL 
PRECIPITAÇÃO - conjunto 
de reagentes líquidos 
contendo PREC (1x25 mL) e 
PAD (1x1 mL),  com 
realização de 25 a 60 testes 
para determinação da 
fração HDL do colesterol. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
785,00  

 R$                  
754,88  

 R$       
754,00  

 R$               
764,63  

 R$            
7.646,27  

17 

HDL CHOLESTETOL 
LIQUICOLOR - conjunto de 
reagentes líquidos contendo 
ENZ (1X60 mL) e SUB (1x20 
mL) e CAL (1x1 mL),  com 
realização de 80 testes para 
determinação quantitativa 
do colesterol HDL. 

KIT 10 
 R$          
695,00  

 R$                  
754,23  

 R$       
712,00  

 R$               
720,41  

 R$            
7.204,10  
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Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

18 

GGT LIQUICOLOR - conjunto 
de reagentes líquidos 
contendo BUF (1x80 mL) e 
RGT (1x20 mL),  com 
realização de 100 testes 
para determinação cinetica 
colorimetrica da Gama 
Glutamil Trasferase. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
585,00  

 R$                  
655,23  

 R$       
612,00  

 R$               
617,41  

 R$            
6.174,10  

19 

GLICOSE - conjunto de 
reagentes líquidos contendo 
RGT (2x250 mL) e PAD (1x3 
mL),  com realização de 500 
testes para determinação 
quantitativada glicose. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
555,00  

 R$                  
655,40  

 R$       
612,00  

 R$               
607,47  

 R$            
6.074,67  

20 

18. GOT (ASAT) - conjunto 
de reagentes líquidos 
contendo BUF (1x80,0 mL) e 
SUB (1x20,0 mL),  com 
realização de 100 testes 
para determinação da 
atividade do Aspartato 
Aminotrasferase. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
589,00  

 R$                  
655,40  

 R$       
612,00  

 R$               
618,80  

 R$            
6.188,00  

21 

GPT (ALAT) - conjunto de 
reagentes líquidos contendo 
BUF (1x80,0 mL) e SUB 
(1x20,0 mL),  com realização 
de 100 testes para 
determinação da atividade 
da Alanina Aminotrasfrase. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
658,00  

 R$                  
655,40  

 R$       
612,00  

 R$               
641,80  

 R$            
6.418,00  

          

GRUPO 
C 

REAGENTES PARA EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA - ANALISADOR SEMI 
AUTOMATIZADO DE BIOQUÍMICA/ BIOPLUS 2000 
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ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 
REAGENTES DE MARCA 
(LABTEST) 

UNI
D. 

QTD 
 
EMPRE
SA A  

 
EMPRES

A B  

 
EMPRES

A C  
    

1 

Triglicerídeos: conjunto de 
reagentes contendo RGT 
(1X200ml) + STD (1x3ml) 
com realização de 500T, 
método enzimático 
colorimétrico com fator 
clareante de lipídios (LCF) 
líquidos para determinação 
de triglicerídeos em soro de 
plasma, para uso em 
automação, rotulagem e 
bula em português, com 
número de lote, data de 
fabricação, procedência, 
validade mínima 01 ano; 
reagentes prontos para uso. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 15 
 R$          
546,23  

 R$                  
645,21  

 R$       
612,00  

 R$               
601,15  

 R$            
9.017,20  

2 

Glicose: conjunto de 
reagentes líquidos contendo 
RGT (2X250ml) + PAD 
(1x3ml) com realização de 
500T, para determinação de 
glicose em soro e urina, 
método enzimático 
colorimétrico sem 
desproteinização com fator 
clareante de lipídeos (CLF) 
para uso em automação 
com instabilidade até a data 
de validade impressa no 
rótulo, quando armazenado 
entre 2 e 8ºC; rotulagem e 
bula em português, com 
número de lote, data de 
fabricação, procedência, 
validade mínima 01ano. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 15 
 R$          
532,00  

 R$                  
645,21  

 R$       
612,00  

 R$               
596,40  

 R$            
8.946,05  
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3 

Acido úrico: conjunto de 
reagentes líquidos contendo 
RGT (1X100ml) + STD 
(1x2ml) com realização de 
100T, para determinação de 
ácido úrico no soro ou 
plasma e urina humana 
método enzimático 
colorimétrico, com fator 
clareante de lipídeos (CLF) 
para uso em automação, 
rotulagem e bula em 
português, com número de 
lote, data de fabricação, 
procedência, validade 
mínima 01ano. Certificação 
da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 15 
 R$          
525,00  

 R$                  
645,21  

 R$       
612,00  

 R$               
594,07  

 R$            
8.911,05  

4 

Gama GT: conjunto de 
reagentes contendo BUF 
(1X80ml) + SUB (1x20ml) 
com realização de 100T,  
para determinação de 
quantitativa de gama GT em 
soro, método cinético 
colorimétrico (Gama 
glutamil transferase - GT) 
para uso em automação, 
rotulagem e bula em 
português, com número de 
lote, data de fabricação, 
procedência, validade 
mínima 01ano. Certificação 
da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 15 
 R$          
585,00  

 R$                  
645,21  

 R$       
612,00  

 R$               
614,07  

 R$            
9.211,05  

5 

Alkaline Phosphastase: 
conjunto de reagentes 
líquidos contendo BUF 
(1X80ml) + SUB (1x20ml) 
com realização de 100T, 
com método UV, para 
determinação de fosfatase 
alcalina para realização no 
soro ou plasma, para uso 
em automação, com 
instabilidade mesmo após 
abertos, até a data de 

KIT 15 
 R$          
531,00  

 R$                  
645,21  

 R$       
612,00  

 R$               
596,07  

 R$            
8.941,05  
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validade impressa no rótulo, 
quando armazenados a 2° 
8ºC; rotulagem em 
português, com número de 
lote, data de fabricação, 
procedência, validade 
mínima 01 ano. Certificação 
da ANVISA para 
comercialização e uso. 

6 

CK-MB: conjunto de 
reagentes líquidos contendo 
ENZ (10X8ml) + SUB 
(2x10ml) com 100T para a 
determinação quantitativa 
da atividade enzimática da 
creatinoquinase sub-
unidade B, por método 
liquíuv por imunoinibição 
em amostras biológicas 
(soro, plasma), para uso em 
automação rotulagem e 
bula em português, com 
instabilidade depois de 
abertos os reagentes terão 
que ser  estáveis por 30 dias 
entre 2 e 8º com número de 
lote, data de fabricação, 
procedência, validade 
mínima 01 ano. Reagentes 
prontos para uso. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
785,00  

 R$                  
888,14  

 R$       
814,00  

 R$               
829,05  

 R$            
8.290,47  
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7 

CK-NAC: conjunto de 
reagentes líquidos contendo 
ENZ (10X8ml) + SUB 
(2x10ml) 100T reagentes 
para determinação 
quantitativa da atividade 
enzimática da creatina 
quinase total (CK) método 
creatino quinase padrão 
modificado de acordo com 
as recomendações do ECCLS 
(European Committe for 
Clinical Laboratory  
Standards) e do IFCC 
(International Federation of 
Clinical Chemistryem em 
amostras biológicas (Soro, 
Plasma) para uso em 
automação rotulagem e 
bula português, com 
instabilidade depois de 
abertos os reagentes são 
estáveis por 30 dias entre 2 
e 8ºC com número de lote, 
data de fabricação, 
procedência, validade 
mínima 01 ano. Reagentes 
prontos para uso. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 15 
 R$          
895,00  

 R$                  
999,24  

 R$       
915,00  

 R$               
936,41  

 R$         
14.046,20  

8 

α -Amilase: conjunto de 
reagentes líquidos contendo 
RGT (12X10ml) com 
realização de 120T, para 
determinação de amílase 
em soro plasma 
heparinizado e urina, 
método gal-g2-α-cnp. Para 
uso em automação, 
rotulagem e bula em 
português, com número de 
lote, data de fabricação, 
procedência, validade 
mínima 01 ano. Reagentes 
prontos p/uso. Certificação 
da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
859,00  

 R$                  
999,24  

 R$       
915,00  

 R$               
924,41  

 R$            
9.244,13  
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9 

Bilirrubina: conjunto de 
reagentes líquidos contendo 
R1 - (1 x 250 mL), R2 - (1 x 
120 mL) e (R3 - 1 x 5 mL) 
Sistema quantitativo, 
colorimétrico de ponto final 
para a determinação das 
Bilirrubinas total e direta 
em soro ou plasma, 
rotulagem e bula em 
português, com número de 
lote, data de fabricação, 
procedência, validade 
mínima 01 ano. Reagentes 
prontos p/uso. Certificação 
da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
452,00  

 R$                  
645,39  

 R$       
512,00  

 R$               
536,46  

 R$            
5.364,63  

10 Padrão de Bilirrubina KIT 5 
 R$          
325,80  

 R$                  
489,23  

 R$       
421,00  

 R$               
412,01  

 R$            
2.060,05  

11 

Proteínas Totais: conjunto 
de reagentes contendo RGT 
(1X100ml) + PAD (1x2ml) 
com realização de 500T, 
para determinação de 
proteínas total, método 
biureto , para uso em 
automação, até a  data de 
validade  impressa  no 
rótulo, quando armazenado 
a 15º e 25º C, rotulagem e 
bula em português, com 
número de lote, data de 
fabricação, procedência. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
354,00  

 R$                  
489,14  

 R$       
412,00  

 R$               
418,38  

 R$            
4.183,80  
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12 

ALT/TGP: conjunto de 
reagentes líquidos contendo 
BUF (1X80ml) + SUB 
(1x20ml) com realização de 
100T, para determinação 
quantitativa de TGP, 
método cinético UV, de 
acordo com as 
recomendações do IFCC 
(Internacional Federation of 
Clinical Chemistry) com 
instabilidade até a data de 
validade impressa no rótulo 
quando armazenados a 2 - 
8ºC e protegidos da luz até 
a data de validade impressa 
no rotulo para uso em 
automação, bula e 
rotulagem em português, 
com número de lote, data 
de fabricação, procedência, 
validade mínima 01 ano. 
Reagentes prontos para 
uso. Certificação da ANVISA 
para comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
585,00  

 R$                  
688,24  

 R$       
623,00  

 R$               
632,08  

 R$            
6.320,80  

13 

AST/TGO: conjunto de 
reagentes líquidos contendo 
BUF (1X80ml) + STD 
(1x20ml) com realização de 
100T, para determinação 
quantitativa de TGO, 
método cinético UV, de 
acordo com as 
recomendações do IFCC 
(Internacional Federation of 
Clinical Chemistry) com 
instabilidade até a data de 
validade impressa no rótulo 
quando armazenados a 2 - 
8ºC e protegidos da luz até 
a data de validade impressa 
no rotulo para uso em 
automação, bula e 
rotulagem em português, 
com número de lote, data 
de fabricação, procedência, 
validade mínima 01 ano. 

KIT 10 
 R$          
684,00  

 R$                  
698,43  

 R$       
698,00  

 R$               
693,48  

 R$            
6.934,77  
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Reagentes prontos para 
uso. Certificação da ANVISA 
para comercialização e uso. 

14 

Colesterol total: conjunto 
de reagentes contendo RGT 
(2X250ml) + STD (1x3ml) 
com realização de 500T, 
método enzimático 
colorimétrico com fator 
clareante de lipídeos (CLF) 
líquidos para determinação 
de colesterol total, para uso 
em automação, rotulagem 
em português, com número 
de lote, data de fabricação, 
procedência, validade 
mínima 01 ano; reagentes 
prontos para uso. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
585,00  

 R$                  
666,78  

 R$       
613,00  

 R$               
621,59  

 R$            
6.215,93  

15 

Ureia: conjunto de 
reagentes líquidos contendo 
ENZ (1X120ml) + STD 
(1x3ml) + SUB (1x3ml) com 
realização de 150T, cinético 
UV; para determinação de 
ureia sérica no soro e 
urinária, para uso em 
automação, bula em 
português, rotulagem em 
português, com número de 
lote, data de fabricação e 
procedência, validade 
mínima 01 ano. Certificação 
da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
352,00  

 R$                  
444,28  

 R$       
410,00  

 R$               
402,09  

 R$            
4.020,93  
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16 

Creatinina: conjunto de 
reagentes contendo RGT 
(1X200ml) + PAD (1x10ml) + 
AP (1X50ml) + AC (1X10ml) 
com realização de 200T, 
líquidos para determinação 
de creatinina sérico e 
urinário, método cinético 
colorimétrico, utilizado em 
automação; bula em 
português e com descrição 
de metodologia e valores de 
referência, rotulagem em 
português, com número de 
lote, data de fabricação, 
procedência, validade 
mínima 01 ano. Certificação 
da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
359,00  

 R$                  
444,28  

 R$       
410,00  

 R$               
404,43  

 R$            
4.044,27  

17 

Proteína Urinaria: conjunto 
de reagentes líquidos 
contendo RGT (2X50ml) + 
STD (1x5ml) com realização 
de 100T para determinação 
de proteina na urina ou 
liquor, bula em português e 
com descrição de 
metodologia e valores de 
referência, rotulagem em 
português, com número de 
lote, data de fabricação, 
procedência, validade 
mínima 01 ano certificação 
da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
498,00  

 R$                  
444,28  

 R$       
450,00  

 R$               
464,09  

 R$            
4.640,93  

18 

Albumina: conjunto de 
reagentes líquidos contendo 
RGT (1X50ml) + PAD (1x1ml) 
com realização de 500T, 
líquidos para determinação 
de albumina em soro ou 
plasma humano, para uso 
em automação, VBC 
método verde bromocresol 
com instabilidade até a data 
de validade impressa no 
rótulo, rotulagem e bula em 

KIT 10 
 R$          
595,00  

 R$                  
615,14  

 R$       
550,00  

 R$               
586,71  

 R$            
5.867,13  
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português, com número de 
lote, data de fabricação, 
procedência, validade 
mínima 01 ano. Reagentes 
prontos para uso. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

          

GRUPO 
D 

REAGENTES PARA EQUIPAMENTO DE PARA 
MAQUINA DE COAGULOGRAMA HEMACLOT 

JUNIOR 

EMPRE
SA A 

 
EMPRES

A B  

 
EMPRES

A C  
    

1 

HemoStat Thromboplastin 
– SI - conjunto de reagentes 
contendo RGT (6x2 mL) e 
BUF (6x2 mL),  com 
realização de 60 testes para 
determinação do tempo de 
protrombina. Certificação 
da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
785,00  

 R$                  
812,78  

 R$       
755,00  

 R$               
784,26  

 R$            
7.842,60  

2 

HemoStat Thrombin TIME - 
conjunto de reagentes 
contendo RGT (3x3 mL),  
com realização de 180 
testes para determinação 
do tempo de Trombina. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
785,00  

 R$                  
812,78  

 R$       
755,00  

 R$               
784,26  

 R$            
7.842,60  

3 

HemoStat Fibrinogen - 
conjunto de reagentes 
contendo RGT (5x2 mL), 
BUF (1x100 mL) e CAL (2x1 
mL),  com realização de 200 
testes para determinação 
quantitativa de 
Fibrinogenio. Certificação 
da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
785,00  

 R$                  
812,78  

 R$       
755,00  

 R$               
784,26  

 R$            
7.842,60  
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4 

HemoStat D – Dimer - 
conjunto de reagentes 
contendo RGT (2x1 mL), 
BUF (2x2,5 mL), CAL (1x1 
mL) e DIL (1x6 mL),  com 
realização de 40 testes para 
determinação quantitativa 
de D-Dimero. Certificação 
da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
785,00  

 R$                  
812,78  

 R$       
755,00  

 R$               
784,26  

 R$            
7.842,60  

5 

HemoStat aPTT – EL - 
conjunto de reagentes 
contendo RGT1 (2x4 mL) e 
RGT2 (1x10 mL),  com 
realização de 80 testes para 
determinação quantitativa 
do tempo de 
Tromboplastina. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
785,00  

 R$                  
812,78  

 R$       
755,00  

 R$               
784,26  

 R$            
7.842,60  

6 

aPTT Líquido - conjunto de 
reagentes contendo RGT1 
(2x4 mL) e RGT2 (1x10 mL),  
com realização de 80 testes 
para determinação 
quantitativa do tempo de 
Tromboplastina. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
785,00  

 R$                  
812,78  

 R$       
755,00  

 R$               
784,26  

 R$            
7.842,60  

7 

PT Líquido - conjunto de 
reagentes contendo RGT 
(6x2 mL),  com realização de 
60 testes para 
determinação quantitativa 
do tempo de Protrombina. 
Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 
 R$          
785,00  

 R$                  
812,78  

 R$       
755,00  

 R$               
784,26  

 R$            
7.842,60  

                  

GRUPO 
E 

MATERIAS PARA IMUNOLOGIA 
EMPRE
SA A 

 
EMPRES

A B  

 
EMPRES

A C  
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1 

PCR - Proteína C-Reativa: kit 
50 testes, teste de 
aglutinação para 
determinação qualitativa e 
quantitativa da PROTEÍNA 
C-REATIVA no soro, kit 
contendo Reagente do 
Látex, Controle PCR 
Positivo, Controle PCR 
Negativo, Tampão glicina 
concentrado 20 vezes, 
frasco com 10 mL 

UNI
D 

50 
 R$             
89,00  

 R$                     
99,45  

 R$          
93,50  

 R$                  
93,98  

 R$            
4.699,17  

2 

VDRL: Antígeno RPR, kits de 
2x2,5mL - 250 testes; 
antígeno pronto para uso e 
estabilizado, para uso na 
triagem sorológica da sífilis 
que emprega como amostra 
soro não inativado, plasma 
ou LCR isento de 
contaminações e 
centrifugado antes da 
análise; a leitura final da 
prova é feita ao microscópio 

UNI
D 

50 
 R$             
82,00  

 R$                  
101,26  

 R$          
99,89  

 R$                  
94,38  

 R$            
4.719,17  

3 

ANTI-A: Anticorpos 
monoclonais IgM para 
determinação qualitativa de 
antígenos A nos eritrócitos 
para determinação do 
grupo sanguíneo humano 
em lâmina, tubo e 
microplaca por técnica de 
aglutinação 

UNI
D 

50 
 R$             
71,00  

 R$                     
81,36  

 R$          
79,23  

 R$                  
77,20  

 R$            
3.859,83  

4 

ANTI-B: Anticorpos 
monoclonais IgM para 
determinação qualitativa de 
antígenos B nos eritrócitos 
para determinação do 
grupo sanguíneo humano 
em lâmina, tubo e 
microplaca por técnica de 
aglutinação 

UNI
D 

50 
 R$             
71,00  

 R$                     
81,45  

 R$          
79,23  

 R$                  
77,23  

 R$            
3.861,33  
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5 

ANTI-D: Reagente composto 
por anticorpos monoclonais 
anti-D, de classe IgG e IgM 
(“Blend”), para 
determinação qualitativa de 
Antígenos D (Rho), fator Rh, 
por técnica de aglutinação 
em lâmina, tubo e 
microplaca, frasco de 10 mL 

UNI
D 

50 
 R$             
71,00  

 R$                     
81,45  

 R$          
79,23  

 R$                  
77,23  

 R$            
3.861,33  

6 

Controle RH: Controle 
Negativo para determinação 
qualitativa de antígenos D 
(Rho), fator Rh, por técnica 
de aglutinação em tubo, 
lâmina ou microplaca, 
frasco de 10 mL 

UNI
D 

25 
 R$             
89,00  

 R$                     
89,78  

 R$          
88,00  

 R$                  
88,93  

 R$            
2.223,17  

7 

Soro de COOMBS 
Monoespecífico/ Soro 
Antiglobulina Humana: 
Anticorpos contra 
imunoglobulinas humanas 
(anti-IgG policlonal) para a 
realização dos testes de 
antiglobulina direta (teste 
de Coombs direto) e de 
antiglobulina indireta (teste 
de Coombs indireto) em 
tubo, por técnica de 
aglutinação, frasco de 10 
mL. 

UNI
D 

25 
 R$             
48,00  

 R$                     
55,32  

 R$          
49,55  

 R$                  
50,96  

 R$            
1.273,92  

8 

Teste rápido de Hcg 
(Gravidez) - soro /urina: 
teste rápido em etapa única 
para detecção qualitativa de 
gonadotrofina coriônica 
humana em soro ou urina, 
cx. c/ 100 unidades 

CX 25 
 R$          
115,00  

 R$                  
121,78  

 R$       
119,00  

 R$               
118,59  

 R$            
2.964,83  

9 

ASO Látex Direto: kit 50 
testes, teste de aglutinação 
para determinação 
qualitativa e quantitativa da 
ANTIESTREPTOLISINA-O 
(ASO) no soro sem diluição; 
reagentes: Reagente do 
Látex, Controle ASO 
Positivo, Controle ASO 
Negativo, Tampão glicina 

KIT 25 
 R$          
105,00  

 R$                  
112,00  

 R$       
115,00  

 R$               
110,67  

 R$            
2.766,67  
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concentrado 20 vezes, 
frasco de 10 mL.  

10 

FR (Fator Reumatóide) Artri 
Látex: kit 50 testes, teste 
rápido direto em lâmina 
para determinação 
qualitativa e quantitativa do 
FATOR REUMATÓIDE no 
soro; .reagentes: Reagente 
do Látex, Controle Positivo, 
Controle Negativo, Tampão 
glicina 20 vezes 
concentrado; Tampão para 
uso. 

KIT 20 
 R$          
145,00  

 R$                  
165,89  

 R$       
155,15  

 R$               
155,35  

 R$            
3.106,93  

          

GRUPO 
F 

MATERIAS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES 
EMPRE
SA A 

 
EMPRES

A B  

 
EMPRES

A C  
    

1 

BOBINA: bobina térmica 
para equipamento 
automatizado Contador de 
Células Humacount 80TS, 
referências 57mmx30m. 

CX 20 
 R$          
115,00  

 R$                  
121,45  

 R$       
115,00  

 R$               
117,15  

 R$            
2.343,00  

2 

Coletor de Urina Infantil 
Unissex: artigo médico 
hospitalar de uso único, 
100mL, caixa c/ 100 
unidades 

PCT 20 
 R$             
89,00  

 R$                  
111,23  

 R$       
100,00  

 R$               
100,08  

 R$            
2.001,53  

3 

Ponteira Tipo Universal: 
amarelas, volume de 0 à 
200ul, pacote c/1000 
unidades 

PCT 30 
 R$          
351,00  

 R$                  
356,89  

 R$       
345,23  

 R$               
351,04  

 R$         
10.531,20  

4 
Ponteira Gilson: azul, 
volume de 200ul à 1000ul, 
pacoete c/1000 unidades 

PCT 30 
 R$          
351,00  

 R$                  
346,78  

 R$       
345,23  

 R$               
347,67  

 R$         
10.430,10  

5 

Pote Coletor Estéril: coletor 
estéril para amostra de 
urina, sem pá, com tampa 
enroscável, volume de 
50ml, embalado individual 
em sacola plástica 

PCT 15 
 R$          
654,00  

 R$                  
666,41  

 R$       
625,99  

 R$               
648,80  

 R$            
9.732,00  
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transparente, pacote com 
1000 unidades 

6 

Pote Coletor Opaco: coletor 
para amostra de fezes, com 
pá, com tampa enroscável, 
volume de 50ml, embalado 
individual em sacola plástica 
transparente, pacote com 
1000 unidades 

PCT 15 
 R$          
654,00  

 R$                  
625,45  

 R$       
625,99  

 R$               
635,15  

 R$            
9.527,20  

7 

Tubo de Ensaio de Vidro: 
confeccionados em vidro 
borossilicato, altamente 
resistente ao calor e a 
reações químicas, formato 
cilíndrico e fundo redondo, 
modelo: 16 mm x 100mm, 
volume de 10 mL – sem 
tampa, apresentação: caixa 
com 2000 unidades. 

CX 1 
 R$       
6.950,0
0  

 R$               
6.000,00  

 R$    
6.589,00  

 R$            
6.513,0

0  

 R$            
6.513,00  

8 

Tubo de Ensaio de Vidro: 
confeccionados em vidro 
borossilicato, altamente 
resistente ao calor e a 
reações químicas, formato 
cilíndrico e fundo redondo, 
modelo: 12 mm x 75 mm, 
volume de 4 mL – sem 
tampa, apresentação: caixa 
com 2000 unidades. 

CX 1 
 R$       
7.456,0
0  

 R$               
7.000,00  

 R$    
7.323,00  

 R$            
7.259,6

7  

 R$            
7.259,67  

9 

Tubo para coleta de sangue 
à vácuo ATIVADOR DE 
COÁGULO, Tampa 
VERMELHA, 10mL: plástico, 
produto estéril, dimensões 
16 x 100mm, volume do 
tubo 10 mL,  pacote c/100 
unidades 

PCT 10 
 R$          
115,00  

 R$                  
126,74  

 R$       
124,00  

 R$               
121,91  

 R$            
1.219,13  

10 

Tubo para coleta de sangue 
à vácuo ATIVADOR DE 
COÁGULO, Tampa 
VERMELHA, 4mL: plástico, 
produto estéril, dimensões 
13 x 75mm, volume do tubo 

PCT 30 
 R$          
115,00  

 R$                  
126,74  

 R$       
124,00  

 R$               
121,91  

 R$            
3.657,40  
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4 mL,  pacote c/100 
unidades 

11 

Tubo para coleta de sangue 
à vácuo c/ reagente 
CITRATO DE SÓDIO, Tampa 
AZUL: plástico, produto 
estéril, dimensões 13 x 
75mm, volume do tubo 2 
mL,  pacote c/100 unidades 

PCT 30 
 R$          
115,00  

 R$                  
126,74  

 R$       
124,00  

 R$               
121,91  

 R$            
3.657,40  

12 

Tubo para coleta de sangue 
à vácuo c/ reagente EDTA 
K3, Tampa ROXA: plástico, 
produto estéril, dimensões 
13 x 75mm, volume do tubo 
4 mL, pacote c/100 
unidades 

PCT 50 
 R$          
115,00  

 R$                  
126,74  

 R$       
124,00  

 R$               
121,91  

 R$            
6.095,67  

13 

Escovas Multi-Funcional: 
feita de aço inoxidável e 
cerdas de nylon, escovas 
com diâmetros variados em 
um anel destacável, 
comprimento total de todos 
as escovas: 8 polegadas 
(20.3 cm), escovas 
diâmetro: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 
16, 20 e 24mm (1/16, 1/9, 
1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1 /2, 2/3, 
3/4, e 1 cm), multiuso, 
pacote inclui 1 Kit com 10 
escovas 

PCT 5 
 R$          
315,00  

 R$                  
355,23  

 R$       
314,00  

 R$               
328,08  

 R$            
1.640,38  

14 

Suporte para secagem de 
lâminas: ideal para para 
repouso das Lâminas na 
posição vertical e para 
escorrer liquidos das 
âminas, fabricado em 
plástico, capacidade para 
100 lâminas ou mais. 

UNI
D 

2 
 R$          
315,00  

 R$                  
325,69  

 R$       
314,00  

 R$               
318,23  

 R$               
636,46  

15 
Placa de KLINE: vidro, c/ 12 
escavações, pacote c/ 1 
unidade 

UNI
D 

10 
 R$             
45,00  

 R$                     
45,78  

 R$          
44,89  

 R$                  
45,22  

 R$               
452,23  

16 

Tiras para URINÁLISE: tira 
reagente para a 
determinação rápida de 
urobilinogênio, glicose, 

FRC 50 
 R$          
185,00  

 R$                  
199,25  

 R$       
188,00  

 R$               
190,75  

 R$            
9.537,50  
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bilirrubina, cetonas, 
densidade, pH, sangue, 
proteínas, nitrito e 
leucócitos, frasco c/ 150 
tiras 

          

GRUPO 
E 

MATERIAS PARA MICROBIOLOGIA 
EMPRE
SA A 

 
EMPRES

A B  

 
EMPRES

A C  
    

1 

Corante, Conjunto 
coloração GRAM: líquido, 
caixa contendo 1 frasco de 
500mL de Solução corante 
de Violeta Genciana, 1 
frasco de 500mL de Solução 
de Lugol Fraco, 1 frasco de 
500mL de Solução 
Descorante à base de 
Álcool-acetona, 1 frasco de 
500mL de Solução corante 
de Fucsina Fenicada para 
GRAM 

CX 5 
 R$          
100,90  

 R$                  
101,45  

 R$          
98,33  

 R$               
100,23  

 R$               
501,13  

2 

Corante, Conjunto 
coloração ZIEHL-NEELSEN: 
líquido, caixa contendo 1 
frasco de 500mL de Azul de 
Metileno, 1 frasco de 500mL 
de Solução Descorante de 
ZIEHL e 1 frasco de 500ml 
de Fucsina de ZIEHL 

CX 5 
 R$          
112,00  

 R$                  
112,13  

 R$       
115,00  

 R$               
113,04  

 R$               
565,22  

3 

Corante, Solução 
Descorante de ZIEHL 
NEELSEN : líquido, frasco de 
500ml 

CX 5 
 R$          
185,00  

 R$                  
198,24  

 R$       
187,56  

 R$               
190,27  

 R$               
951,33  

4 

Corante, Panótico Rápido: 
corante para uso 
hematológico, líquido, cx. 
contendo 3 frascos de 
500mL cada (panótico 1, 
panótico 2 e panótico 3)  

CX 5 
 R$          
215,00  

 R$                  
198,46  

 R$       
200,78  

 R$               
204,75  

 R$            
1.023,73  

                  

                
 R$       

496.598,7
6  

 
6.  DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
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6.1 A proposta para compra de material de insumos laboratoriais e reagentes químicos se deve pela 

necessidade de manter um estoque para uso conforme a demanda, contribuindo para a saúde das 

pessoas atendidas no Setor. 

6.2 A contratação do objeto será realizada através da modalidade definida pelo setor jurídico e setor de 

licitação, ficando sob a responsabilidade do Setor de Licitação, para a realização do certame. 

 

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

 

 

7.1 As quantidades foram estimadas baseadas nas demandas utilizada no ano de exercício de 2021. 

7.2 Os nossos técnicos e dentistas com essa abordagem de análise no anos anteriores realizaram uma 

estimativa de acordo com fluxo de atendimento no Hospital Municipal, Unidades de Saúde. Além do fato, 

que o município esta enfrentando um surto de gripe sazonal, bem como    casos do Corona Vírus ; levando 

nossa equipe da área da saúde se revestir de todos os cuidados quanto a sua segurança na saúde, bem 

como no fator preventivo quanto a testagem em massa da população, distribuição de material técnico 

laboratorial e hospitalar.  

 

 
ESTIMATIVA MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL 

GRUPO A 
REAGENTES PARA USO EM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA - CONTADOR DE CÉLULAS 
HEMATOLÓGICAS HUMACOUNT 80-TS / IN VITRO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS REAGENTES DE MARCA (IN VITRO) UNID. QTD 

1 

Reagente para diluição (Diluent Humacount): reagente utilizado na 
calibração e manuseio de equipamentos, 20 litros. É uma solução 
salina e isotônica usada para diluir as amostras de sangue totais e 
enxaguar o sistema fluído entre os procedimentos de medição. 
Rotulagem em português, com número de lote, data de fabricação, 
procedência, validade mínima 01 ano. Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

UNID. 15 

2 

Reagente para lisas células hematológicas (HCB-LIS CF): reagente 
utilizado na calibração e manuseio de equipamentos , 1 litro, 
requerido para estromatólise dos eritrócitos (RBC) para 
determinação quantitativa de leucócitos (WBC), com instabilidade 
estável por 90 dias entre 15 a 35ºC. Rotulagem em português, com 
número de lote, data de fabricação, procedência, validade mínima 01 
ano. certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

UNID. 15 
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3 

Reagente para limpeza (HCB LIM): reagente utilizado para realizar o 
processo de limpeza do sistema fluídico, 1 litro. Rotulagem em 
português, com número de lote, data de fabricação, procedência, 
validade mínima 01 ano. Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

UNID. 10 

4 Controle de HC (níveis 1,2,3) UNID. 10 

5 Calibrador HC UNID. 10 

  

GRUPO B MATERIAS PARA MAQUINA DE BIOQUIMICA SX – 260 

ITEM DESCRIÇÃO DOS REAGENTES DE MARCA (IN VITRO) UNID. QTD 

1 

ALBUMINA - Conjunto de reagentes contendo PAD (1X1,0 mL) e RGT 
(1x50 mL)  para a determinação da albumina em soro e plasma 
humano. 
Certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

2 

UREIA LIQUICOLOR - conjunto de reagentes líquidos contendo  RGT1 
(1x250 mL), RGT2 (1x250 mL), ENZ (1x1,25 mL) e STD (1x3 mL), com 
realização de 250 a 500 testes para determinação quantitativa da 
Ureia presente no soro, plama e urina humana. Certificação da 
ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

3 

CREATININA AUTOMAÇÃO - conjunto de reagentes líquidos 
contendo RGT1 (1x200 mL), RGT2 (1x50 mL) e STD (1x10 mL),  com 
realização de 250 testes para determinação cinética de creatinina 
presente no soro, plasma ou urina. Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 

4 

IRON LIQUICOLOR -  conjunto de reagentes líquidos contendo RGT 
(2x30 mL) e STD (1x5 mL),  com realização de 60 testes para 
determinação quantitativa do ferro ionizado em soro e plasma 
heparinizado. Certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

5 

LIPASE LIQUICOLOR - conjunto de reagentes líquidos contendo BUF 
(1x10 mL) e SUB (2x5 mL),  com realização de 40 testes para 
determinação quantitativa da Lipase em soro e plasma humano. 
Certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 
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6 

PROTEINA TOTAL - conjunto de reagentes líquidos contendo RGT 
(1x100 mL) e PAD (1x2 mL),  com realização de 500 testes para 
determinação de proteinas em soro e outros liquidos biologicos. 
Certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

7 

PROTEINA URINARIA - conjunto de reagentes líquidos contendo RGT 
(2x50 mL) e STD (1x5 mL),  com realização de 100 testes para 
determinação de proteinas na Urina e no Liquor com reação de 
ponto final. Certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

8 

α -AMILASE -  conjunto de reagentes líquidos contendo RGT (6x10 
mL),  com realização de 60 testes para determinação da atividade da 
a-Amilase em soro, plasma heparinizado e urina. Certificação da 
ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

9 

AUTO – BILIRRUBIN D LIQUICOLOR -  conjunto de reagentes líquidos 
contendo RGT1 (1x100 mL) e RGT2 (1x25 mL),  com realização de 100 
testes para determinação quantitativa da Bilirrubina Direta. 
Certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

10 

AUTO – BILIRRUBIN T LIQUICOLOR - conjunto de reagentes líquidos 
contendo RGT1 (1x100 mL) e RGT2 (1x25 mL),  com realização de 100 
testes para determinação quantidativa da Bilirrubina Total. 
Certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

11 

ALKALINE PHOSPHATASE OPT. LIQUICOLOR - conjunto de reagentes 
líquidos contendo BUF (1x80 mL) e RGT (1x20 mL),  com realização de 
100 testes para determinação da atividade enzimatica da fosfatase 
alcalina. Certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

12 

TRIGLYCERIDES LIQUICOLOR MONO -  Conjunto de reagentes 
líquidos contendo RGT1 e STD,Método enzimatico para 
determinação de triglicérides no soro e plasma. Certificação da 
ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

13 

CHOLESTEROL LIQUICOLOR - conjunto de reagentes líquidos 
contendo RGT (2x250 mL) e STD (1x3 mL),  com realização de 500 
testes para determinação quantitativa do colesterol. Certificação da 
ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 8 
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14 

CK – NAC LIQUIUV - conjunto de reagentes líquidos contendo ENZ 
(5x8 mL) e SUB (1x10 mL),  com realização de 40 a 50 testes para 
determinação quantitativa da atividade enzimatica da CK-NAC. 
Certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

15 

CK – MB LIQUIUV - conjunto de reagentes líquidos contendo RGT  e 
SUB,  com realização de 100 testes para determinação quantitativa 
da atividade enzimatica CK-MB por metodo de imunoinibiçao. 
Certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

16 

COLESTEROL HDL PRECIPITAÇÃO - conjunto de reagentes líquidos 
contendo PREC (1x25 mL) e PAD (1x1 mL),  com realização de 25 a 60 
testes para determinação da fração HDL do colesterol. Certificação 
da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

17 

HDL CHOLESTETOL LIQUICOLOR - conjunto de reagentes líquidos 
contendo ENZ (1X60 mL) e SUB (1x20 mL) e CAL (1x1 mL),  com 
realização de 80 testes para determinação quantitativa do colesterol 
HDL. Certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

18 

GGT LIQUICOLOR - conjunto de reagentes líquidos contendo BUF 
(1x80 mL) e RGT (1x20 mL),  com realização de 100 testes para 
determinação cinetica colorimetrica da Gama Glutamil Trasferase. 
Certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

19 

GLICOSE - conjunto de reagentes líquidos contendo RGT (2x250 mL) e 
PAD (1x3 mL),  com realização de 500 testes para determinação 
quantitativada glicose. Certificação da ANVISA para comercialização e 
uso. 

KIT 10 

20 

18. GOT (ASAT) - conjunto de reagentes líquidos contendo BUF 
(1x80,0 mL) e SUB (1x20,0 mL),  com realização de 100 testes para 
determinação da atividade do Aspartato Aminotrasferase. 
Certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

21 

GPT (ALAT) - conjunto de reagentes líquidos contendo BUF (1x80,0 
mL) e SUB (1x20,0 mL),  com realização de 100 testes para 
determinação da atividade da Alanina Aminotrasfrase. Certificação 
da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

  

GRUPO C 
REAGENTES PARA EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA - ANALISADOR SEMI AUTOMATIZADO DE 

BIOQUÍMICA/ BIOPLUS 2000 

ITEM DESCRIÇÃO DOS REAGENTES DE MARCA (LABTEST) UNID. QTD 
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1 

Triglicerídeos: conjunto de reagentes contendo RGT (1X200ml) + STD 
(1x3ml) com realização de 500T, método enzimático colorimétrico 
com fator clareante de lipídios (LCF) líquidos para determinação de 
triglicerídeos em soro de plasma, para uso em automação, rotulagem 
e bula em português, com número de lote, data de fabricação, 
procedência, validade mínima 01 ano; reagentes prontos para uso. 
Certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 15 

2 

Glicose: conjunto de reagentes líquidos contendo RGT (2X250ml) + 
PAD (1x3ml) com realização de 500T, para determinação de glicose 
em soro e urina, método enzimático colorimétrico sem 
desproteinização com fator clareante de lipídeos (CLF) para uso em 
automação com instabilidade até a data de validade impressa no 
rótulo, quando armazenado entre 2 e 8ºC; rotulagem e bula em 
português, com número de lote, data de fabricação, procedência, 
validade mínima 01ano. Certificação da ANVISA para comercialização 
e uso. 

KIT 15 

3 

Acido úrico: conjunto de reagentes líquidos contendo RGT (1X100ml) 
+ STD (1x2ml) com realização de 100T, para determinação de ácido 
úrico no soro ou plasma e urina humana método enzimático 
colorimétrico, com fator clareante de lipídeos (CLF) para uso em 
automação, rotulagem e bula em português, com número de lote, 
data de fabricação, procedência, validade mínima 01ano. Certificação 
da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 15 

4 

Gama GT: conjunto de reagentes contendo BUF (1X80ml) + SUB 
(1x20ml) com realização de 100T,  para determinação de quantitativa 
de gama GT em soro, método cinético colorimétrico (Gama glutamil 
transferase - GT) para uso em automação, rotulagem e bula em 
português, com número de lote, data de fabricação, procedência, 
validade mínima 01ano. Certificação da ANVISA para comercialização 
e uso. 

KIT 15 
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5 

Alkaline Phosphastase: conjunto de reagentes líquidos contendo 
BUF (1X80ml) + SUB (1x20ml) com realização de 100T, com método 
UV, para determinação de fosfatase alcalina para realização no soro 
ou plasma, para uso em automação, com instabilidade mesmo após 
abertos, até a data de validade impressa no rótulo, quando 
armazenados a 2° 8ºC; rotulagem em português, com número de 
lote, data de fabricação, procedência, validade mínima 01 ano. 
Certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 15 

6 

CK-MB: conjunto de reagentes líquidos contendo ENZ (10X8ml) + 
SUB (2x10ml) com 100T para a determinação quantitativa da 
atividade enzimática da creatinoquinase sub-unidade B, por método 
liquíuv por imunoinibição em amostras biológicas (soro, plasma), 
para uso em automação rotulagem e bula em português, com 
instabilidade depois de abertos os reagentes terão que ser  estáveis 
por 30 dias entre 2 e 8º com número de lote, data de fabricação, 
procedência, validade mínima 01 ano. Reagentes prontos para uso. 
Certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

7 

CK-NAC: conjunto de reagentes líquidos contendo ENZ (10X8ml) + 
SUB (2x10ml) 100T reagentes para determinação quantitativa da 
atividade enzimática da creatina quinase total (CK) método creatino 
quinase padrão modificado de acordo com as recomendações do 
ECCLS (European Committe for Clinical Laboratory  Standards) e do 
IFCC (International Federation of Clinical Chemistryem em amostras 
biológicas (Soro, Plasma) para uso em automação rotulagem e bula 
português, com instabilidade depois de abertos os reagentes são 
estáveis por 30 dias entre 2 e 8ºC com número de lote, data de 
fabricação, procedência, validade mínima 01 ano. Reagentes prontos 
para uso. Certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 15 

8 

α -Amilase: conjunto de reagentes líquidos contendo RGT (12X10ml) 
com realização de 120T, para determinação de amílase em soro 
plasma heparinizado e urina, método gal-g2-α-cnp. Para uso em 
automação, rotulagem e bula em português, com número de lote, 
data de fabricação, procedência, validade mínima 01 ano. Reagentes 
prontos p/uso. Certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 
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9 

Bilirrubina: conjunto de reagentes líquidos contendo R1 - (1 x 250 
mL), R2 - (1 x 120 mL) e (R3 - 1 x 5 mL) Sistema quantitativo, 
colorimétrico de ponto final para a determinação das Bilirrubinas 
total e direta em soro ou plasma, rotulagem e bula em português, 
com número de lote, data de fabricação, procedência, validade 
mínima 01 ano. Reagentes prontos p/uso. Certificação da ANVISA 
para comercialização e uso. 

KIT 10 

10 Padrão de Bilirrubina KIT 5 

11 

Proteínas Totais: conjunto de reagentes contendo RGT (1X100ml) + 
PAD (1x2ml) com realização de 500T, para determinação de 
proteínas total, método biureto , para uso em automação, até a  data 
de validade  impressa  no rótulo, quando armazenado a 15º e 25º C, 
rotulagem e bula em português, com número de lote, data de 
fabricação, procedência. Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 

12 

ALT/TGP: conjunto de reagentes líquidos contendo BUF (1X80ml) + 
SUB (1x20ml) com realização de 100T, para determinação 
quantitativa de TGP, método cinético UV, de acordo com as 
recomendações do IFCC (Internacional Federation of Clinical 
Chemistry) com instabilidade até a data de validade impressa no 
rótulo quando armazenados a 2 - 8ºC e protegidos da luz até a data 
de validade impressa no rotulo para uso em automação, bula e 
rotulagem em português, com número de lote, data de fabricação, 
procedência, validade mínima 01 ano. Reagentes prontos para uso. 
Certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

13 

AST/TGO: conjunto de reagentes líquidos contendo BUF (1X80ml) + 
STD (1x20ml) com realização de 100T, para determinação 
quantitativa de TGO, método cinético UV, de acordo com as 
recomendações do IFCC (Internacional Federation of Clinical 
Chemistry) com instabilidade até a data de validade impressa no 
rótulo quando armazenados a 2 - 8ºC e protegidos da luz até a data 
de validade impressa no rotulo para uso em automação, bula e 
rotulagem em português, com número de lote, data de fabricação, 
procedência, validade mínima 01 ano. Reagentes prontos para uso. 
Certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 
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14 

Colesterol total: conjunto de reagentes contendo RGT (2X250ml) + 
STD (1x3ml) com realização de 500T, método enzimático 
colorimétrico com fator clareante de lipídeos (CLF) líquidos para 
determinação de colesterol total, para uso em automação, rotulagem 
em português, com número de lote, data de fabricação, procedência, 
validade mínima 01 ano; reagentes prontos para uso. Certificação da 
ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

15 

Ureia: conjunto de reagentes líquidos contendo ENZ (1X120ml) + STD 
(1x3ml) + SUB (1x3ml) com realização de 150T, cinético UV; para 
determinação de ureia sérica no soro e urinária, para uso em 
automação, bula em português, rotulagem em português, com 
número de lote, data de fabricação e procedência, validade mínima 
01 ano. Certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

16 

Creatinina: conjunto de reagentes contendo RGT (1X200ml) + PAD 
(1x10ml) + AP (1X50ml) + AC (1X10ml) com realização de 200T, 
líquidos para determinação de creatinina sérico e urinário, método 
cinético colorimétrico, utilizado em automação; bula em português e 
com descrição de metodologia e valores de referência, rotulagem em 
português, com número de lote, data de fabricação, procedência, 
validade mínima 01 ano. Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 

17 

Proteína Urinaria: conjunto de reagentes líquidos contendo RGT 
(2X50ml) + STD (1x5ml) com realização de 100T para determinação 
de proteina na urina ou liquor, bula em português e com descrição 
de metodologia e valores de referência, rotulagem em português, 
com número de lote, data de fabricação, procedência, validade 
mínima 01 ano certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 
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18 

Albumina: conjunto de reagentes líquidos contendo RGT (1X50ml) + 
PAD (1x1ml) com realização de 500T, líquidos para determinação de 
albumina em soro ou plasma humano, para uso em automação, VBC 
método verde bromocresol com instabilidade até a data de validade 
impressa no rótulo, rotulagem e bula em português, com número de 
lote, data de fabricação, procedência, validade mínima 01 ano. 
Reagentes prontos para uso. Certificação da ANVISA para 
comercialização e uso. 

KIT 10 

  

GRUPO D 
REAGENTES PARA EQUIPAMENTO DE PARA MAQUINA DE COAGULOGRAMA HEMACLOT 

JUNIOR 

1 

HemoStat Thromboplastin – SI - conjunto de reagentes contendo 
RGT (6x2 mL) e BUF (6x2 mL),  com realização de 60 testes para 
determinação do tempo de protrombina. Certificação da ANVISA 
para comercialização e uso. 

KIT 10 

2 
HemoStat Thrombin TIME - conjunto de reagentes contendo RGT 
(3x3 mL),  com realização de 180 testes para determinação do tempo 
de Trombina. Certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

3 

HemoStat Fibrinogen - conjunto de reagentes contendo RGT (5x2 
mL), BUF (1x100 mL) e CAL (2x1 mL),  com realização de 200 testes 
para determinação quantitativa de Fibrinogenio. Certificação da 
ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

4 

HemoStat D – Dimer - conjunto de reagentes contendo RGT (2x1 
mL), BUF (2x2,5 mL), CAL (1x1 mL) e DIL (1x6 mL),  com realização de 
40 testes para determinação quantitativa de D-Dimero. Certificação 
da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

5 

HemoStat aPTT – EL - conjunto de reagentes contendo RGT1 (2x4 
mL) e RGT2 (1x10 mL),  com realização de 80 testes para 
determinação quantitativa do tempo de Tromboplastina. Certificação 
da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 
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6 

aPTT Líquido - conjunto de reagentes contendo RGT1 (2x4 mL) e 
RGT2 (1x10 mL),  com realização de 80 testes para determinação 
quantitativa do tempo de Tromboplastina. Certificação da ANVISA 
para comercialização e uso. 

KIT 10 

7 
PT Líquido - conjunto de reagentes contendo RGT (6x2 mL),  com 
realização de 60 testes para determinação quantitativa do tempo de 
Protrombina. Certificação da ANVISA para comercialização e uso. 

KIT 10 

  

GRUPO E MATERIAS PARA IMUNOLOGIA 

1 

PCR - Proteína C-Reativa: kit 50 testes, teste de aglutinação para 
determinação qualitativa e quantitativa da PROTEÍNA C-REATIVA no 
soro, kit contendo Reagente do Látex, Controle PCR Positivo, 
Controle PCR Negativo, Tampão glicina concentrado 20 vezes, frasco 
com 10 mL 

UNID 50 

2 

VDRL: Antígeno RPR, kits de 2x2,5mL - 250 testes; antígeno pronto 
para uso e estabilizado, para uso na triagem sorológica da sífilis que 
emprega como amostra soro não inativado, plasma ou LCR isento de 
contaminações e centrifugado antes da análise; a leitura final da 
prova é feita ao microscópio 

UNID 50 

3 

ANTI-A: Anticorpos monoclonais IgM para determinação qualitativa 
de antígenos A nos eritrócitos para determinação do grupo 
sanguíneo humano em lâmina, tubo e microplaca por técnica de 
aglutinação 

UNID 50 

4 

ANTI-B: Anticorpos monoclonais IgM para determinação qualitativa 
de antígenos B nos eritrócitos para determinação do grupo 
sanguíneo humano em lâmina, tubo e microplaca por técnica de 
aglutinação 

UNID 50 

5 

ANTI-D: Reagente composto por anticorpos monoclonais anti-D, de 
classe IgG e IgM (“Blend”), para determinação qualitativa de 
Antígenos D (Rho), fator Rh, por técnica de aglutinação em lâmina, 
tubo e microplaca, frasco de 10 mL 

UNID 50 
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6 
Controle RH: Controle Negativo para determinação qualitativa de 
antígenos D (Rho), fator Rh, por técnica de aglutinação em tubo, 
lâmina ou microplaca, frasco de 10 mL 

UNID 25 

7 

Soro de COOMBS Monoespecífico/ Soro Antiglobulina Humana: 
Anticorpos contra imunoglobulinas humanas (anti-IgG policlonal) 
para a realização dos testes de antiglobulina direta (teste de Coombs 
direto) e de antiglobulina indireta (teste de Coombs indireto) em 
tubo, por técnica de aglutinação, frasco de 10 mL. 

UNID 25 

8 
Teste rápido de Hcg (Gravidez) - soro /urina: teste rápido em etapa 
única para detecção qualitativa de gonadotrofina coriônica humana 
em soro ou urina, cx. c/ 100 unidades 

CX 25 

9 

ASO Látex Direto: kit 50 testes, teste de aglutinação para 
determinação qualitativa e quantitativa da ANTIESTREPTOLISINA-O 
(ASO) no soro sem diluição; reagentes: Reagente do Látex, Controle 
ASO Positivo, Controle ASO Negativo, Tampão glicina concentrado 20 
vezes, frasco de 10 mL.  

KIT 25 

10 

FR (Fator Reumatóide) Artri Látex: kit 50 testes, teste rápido direto 
em lâmina para determinação qualitativa e quantitativa do FATOR 
REUMATÓIDE no soro; .reagentes: Reagente do Látex, Controle 
Positivo, Controle Negativo, Tampão glicina 20 vezes concentrado; 
Tampão para uso. 

KIT 20 

  

GRUPO F MATERIAS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES 

1 
BOBINA: bobina térmica para equipamento automatizado Contador 
de Células Humacount 80TS, referências 57mmx30m. 

CX 20 

2 
Coletor de Urina Infantil Unissex: artigo médico hospitalar de uso 
único, 100mL, caixa c/ 100 unidades 

PCT 20 

3 
Ponteira Tipo Universal: amarelas, volume de 0 à 200ul, pacote 
c/1000 unidades 

PCT 30 

4 
Ponteira Gilson: azul, volume de 200ul à 1000ul, pacoete c/1000 
unidades 

PCT 30 

5 
Pote Coletor Estéril: coletor estéril para amostra de urina, sem pá, 
com tampa enroscável, volume de 50ml, embalado individual em 
sacola plástica transparente, pacote com 1000 unidades 

PCT 15 

6 
Pote Coletor Opaco: coletor para amostra de fezes, com pá, com 
tampa enroscável, volume de 50ml, embalado individual em sacola 
plástica transparente, pacote com 1000 unidades 

PCT 15 
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7 

Tubo de Ensaio de Vidro: confeccionados em vidro borossilicato, 
altamente resistente ao calor e a reações químicas, formato 
cilíndrico e fundo redondo, modelo: 16 mm x 100mm, volume de 10 
mL – sem tampa, apresentação: caixa com 2000 unidades. 

CX 1 

8 

Tubo de Ensaio de Vidro: confeccionados em vidro borossilicato, 
altamente resistente ao calor e a reações químicas, formato 
cilíndrico e fundo redondo, modelo: 12 mm x 75 mm, volume de 4 
mL – sem tampa, apresentação: caixa com 2000 unidades. 

CX 1 

9 
Tubo para coleta de sangue à vácuo ATIVADOR DE COÁGULO, 
Tampa VERMELHA, 10mL: plástico, produto estéril, dimensões 16 x 
100mm, volume do tubo 10 mL,  pacote c/100 unidades 

PCT 10 

10 
Tubo para coleta de sangue à vácuo ATIVADOR DE COÁGULO, 
Tampa VERMELHA, 4mL: plástico, produto estéril, dimensões 13 x 
75mm, volume do tubo 4 mL,  pacote c/100 unidades 

PCT 30 

11 
Tubo para coleta de sangue à vácuo c/ reagente CITRATO DE SÓDIO, 
Tampa AZUL: plástico, produto estéril, dimensões 13 x 75mm, 
volume do tubo 2 mL,  pacote c/100 unidades 

PCT 30 

12 
Tubo para coleta de sangue à vácuo c/ reagente EDTA K3, Tampa 
ROXA: plástico, produto estéril, dimensões 13 x 75mm, volume do 
tubo 4 mL, pacote c/100 unidades 

PCT 50 

13 

Escovas Multi-Funcional: feita de aço inoxidável e cerdas de nylon, 
escovas com diâmetros variados em um anel destacável, 
comprimento total de todos as escovas: 8 polegadas (20.3 cm), 
escovas diâmetro: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 16, 20 e 24mm (1/16, 1/9, 1/6, 
1/5, 1/4, 1/3, 1 /2, 2/3, 3/4, e 1 cm), multiuso, pacote inclui 1 Kit com 
10 escovas 

PCT 5 

14 
Suporte para secagem de lâminas: ideal para para repouso das 
Lâminas na posição vertical e para escorrer liquidos das âminas, 
fabricado em plástico, capacidade para 100 lâminas ou mais. 

UNID 2 

15 Placa de KLINE: vidro, c/ 12 escavações, pacote c/ 1 unidade UNID 10 

18 
Tiras para URINÁLISE: tira reagente para a determinação rápida de 
urobilinogênio, glicose, bilirrubina, cetonas, densidade, pH, sangue, 
proteínas, nitrito e leucócitos, frasco c/ 150 tiras 

FRC 50 
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GRUPO E MATERIAS PARA MICROBIOLOGIA 

1 

Corante, Conjunto coloração GRAM: líquido, caixa contendo 1 frasco 
de 500mL de Solução corante de Violeta Genciana, 1 frasco de 500mL 
de Solução de Lugol Fraco, 1 frasco de 500mL de Solução Descorante 
à base de Álcool-acetona, 1 frasco de 500mL de Solução corante de 
Fucsina Fenicada para GRAM 

CX 5 

2 

Corante, Conjunto coloração ZIEHL-NEELSEN: líquido, caixa 
contendo 1 frasco de 500mL de Azul de Metileno, 1 frasco de 500mL 
de Solução Descorante de ZIEHL e 1 frasco de 500ml de Fucsina de 
ZIEHL 

CX 5 

3 
Corante, Solução Descorante de ZIEHL NEELSEN : líquido, frasco de 
500ml 

CX 5 

4 
Corante, Panótico Rápido: corante para uso hematológico, líquido, 
cx. contendo 3 frascos de 500mL cada (panótico 1, panótico 2 e 
panótico 3)  

CX 5 

        

 
 
 

 
  

8. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 
 
8.1 A estimativa de custo anual para o serviço constante neste Estudo Preliminar será o  Valor estimado da 

R$ 496.598,78 ( quatrocentos e noventa e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e oito 

centavos). 

 

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO 

 
9.1 O objeto da contratação trata aquisição de material de insumos laboratoriais e reagentes químicos.. 

9.2 Com isso, poderá o fornecimento previsto no certame ser atendido de forma plena, sendo assim o 

parcelamento do objeto poderá ser aplicado. 

9.3 O objetivo do parcelamento é o  melhor meio de aproveitar os recursos disponíveis no mercado e ampliar 

a competitividade, sendo que este parcelamento é técnica e economicamente viável e não represente 

perda de economia de escala, 

 

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 
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10.1 Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e 

contratação desta demanda. 

11. ALINHAMENTO COM PAC 

 

11.1 A contratação possui uma relação direta e transversal com os objetivos estratégicos traçados nos 

instrumentos de planejamento estratégico do plano anual de aquisições e contratações da Secretaria 

Municipal de Saúde- exercício 2022. 

 

12. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

 

12.1 Pretende-se contratar os itens descritos neste ETP pelo menor preço, até o limite do preço unitário 

máximo estimado, com a qualidade, especificações e exigências descritas no Termo de Referência com 

vista a garantir a não interrupção do fornecimento de insumos imprescindíveis para a realização dos 

atendimentos nas Unidades de Saúde. 

13.  PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

  
13.1. A administração possui uma dinâmica planejada de capacitação dos servidores com formação 

continuada e permanente os servidores capacitados  e fiscais conforme cronograma anual oferecido e 

controlado pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas. 

13.2. Após a realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Termo de Referência será elaborado, 

respeitando todas as normas e etapas da fase interna e caso aprovado pela Autoridade Competente, será 

realizada a Licitação, modalidade definida pelo setor de licitação. 

 

14. IMPACTOS AMBIENTAIS  

 

14.1 A SEMSA  possui contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de pesagem, coleta, 
transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviço de Saúde classificados como Biológicos, 
Potencialmente Infectantes (grupo A, segundo classificação da RDC 306/ANVISA) e Perfuro cortantes (grupo E, 
segundo classificação da RDC 306/ANVISA), com fornecimento de Certificado de destinação. Também possui contrato 
com empresa especializada na prestação de serviços continuados relativos à gestão de Resíduos Químicos (RQ) 
incluindo acondicionamento, pesagem, coleta, manuseio, transporte, tratamento, reciclagem, destinação e 
certificação da destinação dos Resíduos Químicos produzidos nas dependências. Sendo assim, os materiais a serem 
adquiridos potencialmente infectados e/ou contaminados, após o seu uso, receberão tratamento adequado, 
minimizando os riscos de contaminação ao meio ambiente. 
 

15. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

15.1 Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação. A prestação dos serviços não gera vínculo 
empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre 
estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. Diante das justificativas acima expostas neste 
documento declaramos viável a contratação.  



 

  
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUTI 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 

CNPJ: 11.624.213/0001-00 
Rua Joaquim Gomes do Amaral, nº18 - Bom Pastor -Fone: (93) 3536-1257 

 

 

15.1.1 A Justificativa da viabilidade deste ETP verifica-se pela economia no valor da aquisição em função do 
ganho de escala, na eficiência com a diminuição dos custos administrativos em função da redução da 
fragmentação de processos licitatórios e efetividade com padronização do materiais. Além disso, frisa-
se que a presente contratação atende adequadamente às demandas formuladas, os benefícios a serem 
alcançados são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os 
riscos envolvidos são administráveis. Considerando as informações do presente ETP, entende-se que a 
presente contratação se configura tecnicamente VIÁVEL. 

 
 
 

_________________________________ 
ADAIAS RAMOS BATISTA NETO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DECRETO Nº 4.489/2021 
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