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1 OBJETO1 OBJETO

1.1 O presente Termo de Referência tem como finalidade a aquisição   “AQUISIÇÃO DE LENTES OBJETIVAS E  “AQUISIÇÃO DE LENTES OBJETIVAS E
MATERIAL PARA HOSPITAL VETERINÁRIO”MATERIAL PARA HOSPITAL VETERINÁRIO” , para atender aos Setores da Coordenação de Ciências Biológicas
e Hospital Veterinário, conforme especificações e exigências constantes deste Termo de Referência e Anexo
I.

2 DISPOSIÇÕES INICIAIS2 DISPOSIÇÕES INICIAIS

2.1 As especificações con das neste Termo de Referência da Cotação Eletrônica em nenhum momento
serão subs tuídas pelas descrições resumidas, constantes no Aviso divulgado no site
www.comprasnet.gov.br . Em caso de divergência nas especificações, prevalecerão as do Anexo I da
Cotação Eletrônica, dos avisos e esclarecimentos lançados no Comprasnet e na página do IFSULDEMINAS-
Campus Muzambinho na página de licitações www.muz.ifsuldeminas.edu.br na aba “LICITAÇÕES E
CONTRATOS” ou no link: https://www.muz.ifsuldeminas.edu.br/dispensas-e-cotacoes-eletronicas.

2.2 A proposta de preços deverá ser apresentada em moeda nacional, preços unitários e totais, em
algarismo e por extenso, com no máximo 02 casas decimais após a vírgula (ex. R$ 0,01), observando-se as
especificações necessárias indicadas no Anexo I, presumindo-se estarem inclusos os encargos que incidem
ou venham a incidir sobre o objeto licitado, incluindo todas as despesas que influam no custo, tais como:
impostos, taxas, transportes, entrega no local, seguros, encargos fiscais e todos os ônus diretos.

2.3 O critério de julgamento será pelo menor preço por ITEM.

2.4 Será habilitada a Licitante que apresentar durante a habilitação da Cotação Eletrônica, a seguinte
documentação: Cer dões Fiscais Federais, CNDT regularizadas bem como Relatório do CEIS – Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas (CGU), do CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administra va e Inelegibilidade (CNJ) e do Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados
(TCU) demonstrando que a empresa não possui nenhum impedimento.

2.4.1. A Licitante vencedora deverá enviar via correio eletrônico proposta formalizada contendo:2.4.1. A Licitante vencedora deverá enviar via correio eletrônico proposta formalizada contendo:
especificação detalhada do item, preço unitário e total e catálogo (se for o caso).especificação detalhada do item, preço unitário e total e catálogo (se for o caso).

2.4.1.1. O envio da proposta formalizada deverá ocorrer, em até 24 horas após a finalização da2.4.1.1. O envio da proposta formalizada deverá ocorrer, em até 24 horas após a finalização da
etapa de lances, para o e-mail: compras@muz.ifsuldeminas.edu.br;etapa de lances, para o e-mail: compras@muz.ifsuldeminas.edu.br;

2.4.1.2. O não envio da proposta no prazo es pulado no subitem 2.4.1.1 poderá ocasionar a2.4.1.2. O não envio da proposta no prazo es pulado no subitem 2.4.1.1 poderá ocasionar a
desclassificação da empresa;desclassificação da empresa;

2.5. Poderão ser solicitadas na fase de aceitabilidade, amostras do produto, objeto desta Cotação, que
deverá ser entregue, no Setor de Compras, Contratos e Convênios desta Ins tuição, em até 05 (cinco) dias
úteis, prorrogáveis por igual período, desde que pedido pelo fornecedor e a critério da Administração.

3 FUNDAMENTO LEGAL3 FUNDAMENTO LEGAL



3.1 A contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento do material objeto deste Termo de Referência tem
amparo legal na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, no inciso IV do art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006,
redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014.

4 JUSTIFICATIVA 4 JUSTIFICATIVA 

4.1 Lentes Objetivas 4.1 Lentes Objetivas 

4.1.1 Quais os motivos que geraram a necessidade da aquisição ou contratação?4.1.1 Quais os motivos que geraram a necessidade da aquisição ou contratação?
Os materiais solicitados acima são de fundamental importância para a realização das a vidades de ensino,
pesquisa e extensão realizadas pelo curso de ciências biológicas nas dependências do Laboratório de
microscopia. No momento este laboratório encontra-se alguns microscópios com obje vas de 40x
danificadas o que compromete a observação de amostras nos aparelhos.
 
4.1.2 Quais os objetivos, metas e benefícios a serem atendidos?4.1.2 Quais os objetivos, metas e benefícios a serem atendidos?

O obje vo da solicitação desse recurso é sempre melhorar as a vidades realizadas e oferecidas por nossa
ins tuição, visando uma melhor qualidade do ensino, principalmente das aulas prá cas ministradas aos
nossos discentes. Além disso, pretende-se oferecer condições para que nossos estudantes conduzam
projetos de pesquisa e a vidades extensionistas e desta forma amplie as relações com a comunidade
externa ao IFSuldeMinas.

4.1.3 Justifique os quantitativos solicitados?4.1.3 Justifique os quantitativos solicitados?

Todas as quan dades solicitadas visam atender com qualidade os discentes do curso técnico integrado ou
do Ensino Superior, os quais usufruem do laboratório de microscopia para as mais diversas a vidades
realizadas por diferentes profissionais da área.

4.1.4 Quais os impactos do não atendimento?4.1.4 Quais os impactos do não atendimento?

O não atendimento do pedido interfere diretamente na qualidade das aulas prá cas administradas pelo
corpo docente dos cursos atendidos pelo laboratório em questão, além de dificultar a realização de projetos
de extensão em nosso laboratório que promovem a integração da sociedade e a comunidade acadêmica.
Todos esses aspectos possuem grande impacto na excelência acadêmica de nossa instituição.

4.1.5 Foi considerado aspectos sustentáveis na solicitação? Quais?4.1.5 Foi considerado aspectos sustentáveis na solicitação? Quais?
Sim, os materiais e quan dades solicitados foram pensados com obje vo de evitar prejuízos ambientais que
poderiam causar.

4.2 Materiais do Hospital Veterinário4.2 Materiais do Hospital Veterinário

4.2.1 Quais os motivos que geraram a necessidade da aquisição ou contratação?4.2.1 Quais os motivos que geraram a necessidade da aquisição ou contratação?

A aquisição se deve para que a empresa Júnior de Medicina Veterinária, possa começar a
funcionar.
 
4.2.2 Quais os objetivos, metas e benefícios a serem atendidos?4.2.2 Quais os objetivos, metas e benefícios a serem atendidos? Prestação de serviços de 

Consultoria e Assistência Técnica Veterinária a proprietários de animais e
fazendas.

4.2.3 Justifique os quantitativos solicitados?4.2.3 Justifique os quantitativos solicitados?

A aquisição das quan dades pedidas, servirá para que a empresa Júnior de Medicina Veterinária, possa
começar a funcionar, prestando serviços de Consultoria e Assistência Técnica Veterinária a proprietários de
animais e fazendas.

4.2.4 Quais os impactos do não atendimento?4.2.4 Quais os impactos do não atendimento?

A não aquisição fará com que a empresa não possua meios para atender e prestar serviços, Consultoria e
Assistência Técnica Veterinária a proprietário de animais e fazendas.

4.2.5 Foi considerado aspectos sustentáveis na solicitação? Quais?4.2.5 Foi considerado aspectos sustentáveis na solicitação? Quais?
A empresa Jr a partir de então deverá ser capaz de repor os materiais adquiridos.

5 VALOR DE REFERÊNCIA TOTAL ESTIMADO5 VALOR DE REFERÊNCIA TOTAL ESTIMADO

5.1 O valor de referência foi baseado em pré-cotações realizadas no mercado, com valor total es mado em



R$ 18.732,81 ( DEZOITO MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).R$ 18.732,81 ( DEZOITO MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

5.2 Foram utilizados três orçamentos como referência para composição dos preços.

6 DA ENTREGA DO OBJETO6 DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 Local e horário para entrega do(s) material(ais), será no Almoxarifado do IFSULDEMINAS-Campus
Muzambinho, Estrada de Muzambinho Km 35 – Bairro Morro Preto - Muzambinho/MG – CEP 37890-000,
das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30 horas, em dias úteis, e, será recebido: (Será recebido somente nas
condições exigidas neste Termo de Referência).

6.1.1 Esteja compatível com a Cotação Eletrônica e não exista a cobrança de frete;

6.1.2. Estejam os produtos embalados de acordo com a nota fiscal/empenho, não enviando
materiais/produtos de notas fiscais/empenhos diferentes numa mesma embalagem;

6.1.3. Não apresente avaria ou adulteração;

6.1.4. Esteja iden ficado quanto ao número da Cotação Eletrônica, nome da Empresa, número do
item a que se refere e outras informações de acordo com a legislação pertinente;

6.1.5. Será recebido defini vamente: Pelo Requisitante, após o decurso do prazo de observação ou
vistoria da quan dade e qualidade dos produtos fornecidos que comprove a adequação do objeto aos
termos exigidos, mediante emissão de Termo de Recebimento Definitivo.

6.2. Prazo de entrega do objeto:

6.2.1. A Nota de Empenho será emitida no valor total do objeto;

6.2.2. A entrega deverá ser de forma total (na quantidade);

6.2.3 O prazo de entrega de 10 (dez) dias úteis;

6.3. A Licitante vencedora se obriga a cumprir plenamente o previsto no ar go 71 da lei 8666/93 e suas
alterações.

7 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA7 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

7.1 Os recursos para aquisição do material objeto da presente Cotação Eletrônica, de acordo com os
quantitativos efetivamente contratados, possuem dotação orçamentária própria.

8 DO PAGAMENTO8 DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento
defini vo e pela apresentação do documento fiscal, desde que atendidas às exigências deste Termo de
Referência e Cotação Eletrônica Edital e o disposto no item 8.8 da Instrução Norma va nº 05, de 21/07/95,
do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, mediante crédito em Conta corrente bancária
da LICITANTE VENCEDORA, através do Banco do Brasil S/A.

8.2 O documento Fiscal (MATERIAL/CONSUMO) terá que ser emi do obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJ apresentado para a Habilitação, não se admi ndo documento Fiscal emi do com outro
CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou matriz.

8.3. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção
das condições de habilitação exigidas no edital.

8.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

8.5. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.6. Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

8.7. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida
pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.



8.8. Considerar-se-á como úl mo dia ú l para pagamento, o de emissão da respec va Ordem Bancária pelo
SIAFI (Sistema da administração Financeira do Governo Federal);

8.9. No pagamento serão observadas as retenções, de acordo com a legislação e normas vigentes, no
âmbito da União, Estado e Município.

8.10. Poderá ser deduzido do documento Fiscal o valor de multa aplicada.

8.11. Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE VENCEDORA enquanto pendente de liquidação ou
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

9 OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR CONTRATADO/ REGISTRADO9 OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR CONTRATADO/ REGISTRADO

9.1 O FORNECEDOR CONTRATADO/ REGISTRADO obriga-se a:

a) Manter, durante a vigência contratual, todas as condições demonstradas para habilitação na
Cotação Eletrônica efetuada, de modo a garantir o cumprimento das obrigações assumidas;

b) Acusar o recebimento do pedido dos materiais, através de fac-símile ou assinatura na cópia do
pedido de material caso o mesmo seja entregue “em mão”;

c) Fornecer os materiais conforme especificações, marcas e preços indicados na Cotação Eletrônica
supracitada;

d) Obedecer aos requisitos mínimos de qualidade, conforme a Cotação Eletrônica supracitada;

e) Providenciar no prazo de 10 (dez) dias, a imediata correção das deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo responsável por seu recebimento, no cumprimento das obrigações
assumidas nesta Cotação Eletrônica;

f) Prover e manter condições que possibilitem o atendimento das demandas previstas firmadas a
partir da homologação da Cotação Eletrônica;

g) Ressarcir os eventuais prejuízos causados à IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO e/ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade come das na execução das obrigações
assumidas na Cotação Eletrônica;

h) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes,
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações, e quaisquer
outras que forem devidas ao(s) seu(s) empregado(s), referentes à execução do objeto, ficando, ainda,
o IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO isenta de qualquer vínculo emprega cio, responsabilidade
solidária ou subsidiária;

i) Pagar pontualmente, seus fornecedores e suas obrigações fiscais, rela vas ao objeto desta Cotação
Eletrônica, exonerando a IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO de responsabilidade solidária ou
subsidiária por tal pagamento;

j) Subs tuir, às suas expensas, no total ou em parte, o item do objeto em que se verificarem vícios,
defeitos, avarias pelo transporte ou incorreções resultantes da fabricação, de seus lacres, embalagens,
transporte ou que estejam em desacordo com o estabelecido na Cotação Eletrônica e seus anexos,
ficando, a IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO, isenta de qualquer responsabilidade sobre o
custeio dessa correção;

k) Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transporte e entregas necessárias
ao fornecimento do objeto.

l) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidem ou venham a incidir, direta
ou indiretamente, sobre todos os produtos/materiais contratados;

m) Todos os dispositivos deste Termo de Referência deverão ser seguidos rigorosamente.

10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 O IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO obriga-se a:

a) solicitar, o fornecimento do material, cujo preço encontra-se registrado na homologação da
Cotação Eletrônica;



b) efetuar o pagamento ao fornecedor no valor total, através de nota(s) fiscal(is) do produto entregue,
se aceito;

c) observar para que, durante a emissão da Nota de Empenho, sejam man das todas as condições de
habilitação e qualificação exigida na Cotação Eletrônica, bem como a sua compa bilidade com as
obrigações assumidas;

d) efetuar o pagamento em até 05 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da(s) nota(s) fiscal(is),
correspondente(s) ao(s) fornecimento(s) executado(s);

e) acompanhar e fiscalizar a perfeita a entrega do material, através de fiscal(is) designado(s) para tal;
e

f) recusar materiais que estejam em desacordo com as especificações registradas neste Termo de
Referência e Cotação Eletrônica.

11 MEDIDAS ACAUTELADORAS11 MEDIDAS ACAUTELADORAS

11.1 Consoante o ar go 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia
manifestação do interessado, mo vadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de di cil ou
impossível reparação.

12 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS12 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o fornecedor/adjudicatário que:

12.1.1. não aceitar/re rar a nota de empenho e/ou o termo de contrato, quando convocado dentro
do prazo de validade da proposta;

12.1.2. apresentar documentação falsa;

12.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos na Cotação Eletrônica;

12.1.4. não mantiver a proposta;

12.1.5. cometer fraude fiscal;

12.1.6. comportar-se de modo inidôneo;

12.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
par cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da realização da Cotação Eletrônica, mesmo após o encerramento da fase de lances.

12.3. O fornecedor/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior e
na forma dos ar gos 77 a 80 da Lei 8.666/93, ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções previstas nos artigos 81 a 88 da Lei 8.666/93, artigo
7º da Lei 10.520/02, no artigo 28 do Decreto 5.450/05 e do artigo 14 do Decreto 3.555/00:

12.3.1. Advertência

12.3.2. Multa:

12.3.2.1. Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento),
calculada sobre o valor remanescente do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 15
(quinze) dias úteis de atraso na entrega do material caracterizando inexecução parcial; e

12.3.2.2. Compensatória no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor remanescente do
contrato.

12.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação com a dministração;

12.3.4. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da União;

12.3.5.Declaração de inidoneidade;

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.



12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.

12.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Muzambinho/MG, 10 de dezembro de 2020.

Luiz Fernando de Oliveira
Setor de Compras, Contratos e Convênios

***ANEXO I******ANEXO I***

ITEMITEM CATMAT DESCRIÇÃO DO ITEMDESCRIÇÃO DO ITEM UNID.UNID. QUANT.QUANT.
VALORVALOR

UNITÁRIOUNITÁRIO
VALOR TOTALVALOR TOTAL

1 339030-35

Peça equipamento laboratório, po 1:
lente obje va, aplicação 1: para
microscópio óp co, adicional 1: aumento
40x. modelo 00/0,75 WD 0,65.

Und. 03 R$2.761,24 R$8.283,72

2 339030-36

Agulha hipodérmica 40x12mm.18 G Agulha
hipodérmica, material aço inoxidável
siliconizado, dimensão 40X12mm, po
ponta bisel curto trifacetado, po conexão
conector Luer Lock em latão cromado,
caracterís ca adicional uso veterinário,
tipo uso estéril,
descartável, embalagem individual.Caixa
com 100 unidades

Caixa 08 R$51,50 R$412,00

3 339030-36

Agulha Hipodérmica 25x0,8 mm 21 G.
Agulha hipodérmica, material aço 
inoxidável siliconado, dimensão
25X0,8mm, po ponta bisel curto
trifacetado, po conexão conector Luer
Lock em latão cromado, caracterís ca
adicional uso veterinário, tipo uso estéril,
descartável, embalagem individual. Caixa
com 100 unidades

Caixa 08 R$42,88 R$343,04

4 339030-36

ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO,
APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL
ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE
IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
ENROLADO EM
PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE NÃO
ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM
INDIVIDUAL. caixa com 10 rolos

Caixa 05 R$268,92 R$1.344,60

CMT Solução é uma ferramenta para teste



5 339030-35

de mas te em bovinos para ser u lizada
em placa CMT.Fórmula: Cada 100mL
contém: Violeta de
Bromocresol..................0,02g Veículo
q.s.p...................................100,00mLCMT
(California Mas s Test) é considerado um
dos testes mais simples e eficaz para o
diagnós co da mas te bovina.O reagente
do CMT destrói os glóbulos brancos
(leucócitos) existentes no leite e coagula
sua proteína. Ao misturarmos o reagente
ao leite, conforme a quan dade de
glóbulos brancos existentes, variará o grau
de coagulação. De acordo com este grau,
verifica-se o estado da infecção. A maior
vantagem que o CMT-FATEC oferece é a de
se poder diagnos car facilmente a mas te
sub-clínica que embora não apresente
nenhum sintoma, afeta a qualidade do
leite.O leite fresco proveniente de animal
sadio apresenta geralmente pH entre 6 e
6,7. Exclui-se dessa norma os casos de leite
das chamadas vacas secas e o colostro.
Pela variação da coloração do leite com a
adição do reagente de CMTFATEC e pela
verificação do pH pode-se determinar o
estado da infecção. CMT é o método mais
simples e econômico, mundialmente
conhecido, para diagnós co da mas te.
Existiam alguns
inconvenientes para seu manuseio que o
jogo CMT-FATEC solucionou.Agora o
diagnós co pode ser ob do com grande
facilidade através de resultados uniformes
e eficientes. O CMT-FATEC é um produto
indispensável na pecuária leiteira.Modo de
usar:Desprezar o primeiro jato da ordenha.
Re rar a seguir sobre a placa
aproximadamente 2,5 ml de leite e
adicionar 2,5 ml de reagente CMTFATEC
e agitar vagarosamente durante um
minuto fazendo círculos. Determinar o
estado de infecção pelo grau de
coagulação ob do, comparar ao padrão
que acompanha o jogo. 1) Cada cavidade
da placa possui 5 riscos. Os riscos da
esquerda são para pessoas que seguram a
placa com a mão direita e, os da direita
para aqueles que seguram a placa com a
mão esquerda. 2) Segure a placa
ligeiramente inclinada para a direita ou
esquerda e ordenhe até que o leite a nja o
1o. risco. Ordenhe com bastante cuidado
para não misturar o leite dos tetos. 3)
Usando a tampa como dosador, coloque
sobre o leite ordenhado o reagente CMT-
FATEC até alcançar o 2o. risco da placa. 4)
Agite vagarosamente em forma de círculos
durante aproximadamente 1 minuto. 5)
Determine o grau de infecção analisando a
coagulação. Para diagnos car use o
"Padrão para diagnós co CMT-
FATEC".Determinação:1) Verificar
separadamente o grau de coagulação e a
coloração. 2) A coagulação ob da

Und. 03 R$43,27 R$129,81



representa o número de glóbulos brancos
presentes no leite. Verificar o pH pelo
gráfico de variação da cor. O grau de
coagulação (número de células)
geralmente coincide com a coloração (pH).
Há porém uma variação ao redor de 5 a 35
% de mas te clínica que apresenta um
índice de coagulação que não corresponde
ao pH. Recomenda-se pois que a
determinação pelo grau de coagulação seja
o método da eleição, sempre
acompanhado pelo método de coloração
como auxiliar nestes casos.Observações:1)
Fazer o teste com leite fresco. O leite
resfriado para conservação deve ser
aquecido com água morna a 400 C para
a ngir a temperatura de 200 C. Agitar bem
antes de testar. 2) Para fazer os testes em
série, recomenda-se preparar 3 a 4
bandejas de placas e limpá-las sempre
com água e enxugá-las com pano limpo
antes de executar o teste. 3) Em época fria,
quando o reagente fica muito viscoso,
recomenda-se aquecer com água morna a
400 - 500 C até a ngir a temperatura de
200C para usá-lo. 4) Depois do uso,
recomenda-se mergulhar as bandejas em
solução com desinfetante, para em seguida
lavá-las com água limpa e enxugá-las com
pano limpo. Importante: Os utensílios para
o teste devem estar secos uma vez que a
água interfere na reação. Após a limpeza
enxugar com pano seco. Mantê-lo ao
abrigo da luz solar direta, calor, umidade e
fora do alcance de crianças e animais
domés cos. Conservação: Conservar em
local fresco, seco e ao abrigo da luz,
mantendo a embalagem fechada e fora do
alvance de crianças e animais.
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COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO
100% ALGODÃO, MODELO COR BRANCA,
ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8
CAMADAS, QUANTIDADE FIOS 13
FIOS/CM2, LARGURA 7,50, COMPRIMENTO
7,50, DOBRAS 5 DOBRAS, Gaze Não Estéril
13 Fios - Pacote c/ 500
un DESCARTÁVEL

Pacote 10 R$41,26 R$412,60
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COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO
100% ALGODÃO, MODELO COR BRANCA,
ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8
CAMADAS, QUANTIDADE FIOS 13
FIOS/CM2, LARGURA 7,50, COMPRIMENTO
7,50, DOBRAS 5 DOBRAS, COMPRESSA DE
GAZE ESTÉRIL 13 FIOS 7,5CMX7,5CM C/10
DESCARPACK Desenvolvida para absorção
de sangue e exsudatos, an sepsia da pele
e/ou mucosas e para limpeza e cobertura
de cura vos em geral. É elaborada a par r
de tecido hidrófilo 100% algodão, alvejado
(isento de impurezas, alvejante óp co e
resíduo de amido). Seu tecido é neutro,
macio, altamente absorvente, inodoro e
insípdo. -Altamente absorvente, -branco, -
Isento de amido, alvejantes ó cos,
corantes, substâncias gordurosas ou

Pacote 02 R$124,09 R$248,18



qualquer outros componentes que possam
trazer riscos. -Produto médico-hospitalar e
indicado para cirurgias, absorção de
sangue, líquidos ou secreções, e cura vos
em geral. - Compressa de gaze estéril; - 7,5
x 7,5 cm (dobrada); - 13 fios; - 100%
algodão hidrófilo; - 5 dobras e 8 camadas;
- Estéril; - Atóxica; - Apirogênica; -
Conteúdo da embalagem: 10 Compressa
de gazes 13 Fios DESCARTÁVEL Pacote com
100 envelopes

May Grunwald - Giemsa O conjunto deve
conter os corantes May Grunwald e
Giemsa. 1. INTRODUÇÃO Os corantes de
May Grunwald - Giemsa podem ser usados
em conjunto na coloração hematológica,
em procedimentos que demoram entre 15
e 20 minutos. A coloração completa é a
mais recomendada, uma vez que a
coloração simples pode não revelar todas
as nuances de tonalidade das células
coradas. O corante May Grunwald -
Giemsa u lizado para coloração de células
é uma mistura de corantes com
características neutras, que coram os
componentes nucleares e citoplasmá cos
das células. 2. COMPOSIÇÃO MAY
GRUNWALDCORANTE Formulação *
Concentração/L May Grunwald 2g Metanol
1000mL GIEMSA-CORANTE Formulação *
Concentração/L Giemsa 6g Metanol 500mL
Glicerol 500mL * A formulação pode ser
ajustada e/ou suplementada, conforme
necessário, para cumprir os critérios de
desempenho. 3.
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PRODUTO
a- Princípio - Coloração simples: A lâmina é
fixada pela ação de metanol puro e
posteriormente corada pelo corante de
Giemsa diluído para uso. Os componentes
ácidos e básicos de celularidade irão
assumir tonalidades caracterís cas. -
Coloração composta: A lâmina é submetida
à fixação pelo corante de May Grunwald
puro, posteriormente corada pela adição
de água tamponada e do corante de
Giemsa na diluição de uso. Os
componentes ácidos e básicos da
celularidade irão assumir tonalidades
caracterís cas. b- Armazenamento e
estabilidade Para fins de transporte e
armazenamento, o produto pode
permanecer em temperatura ambiente,
condições em que se mantém estáveis até
a data de vencimento expressa em rótulo,
desde que isento de contaminação de
qualquer natureza. Recomenda-se manter
o produto protegido de incidência direta
de luz (natural ou artificial) e evitar
grandes variações de temperatura até a
u lização. c- Precauções e cuidados
especiais - O produto é des nado apenas
para o uso diagnós co in vitro; - Uso
restrito por profissionais; - Mesmo se
tratando de produto livre de agentes
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infecciosos, recomenda-se tratar este
produto como potencialmente infeccioso,
observando o uso de equipamentos de
proteção individual e cole vo; - Não inalar
ou ingerir; - Não u lizar produto com
sinais de contaminação, ressecamento ou
com
alterações de cor ou espessura; - Não usar
materiais com o prazo de validade
expirado, ou que apresentem selo de
qualidade rompido ou violado; -
Recomenda-se a leitura da diretriz
aprovada para “Proteção de Trabalhadores
de Laboratório e Infecções Ob das no
Trabalho - CLSI® M29-A” para o manuseio
seguro; - Para acondicionamento e
descarte do material usado, autoclavar a
121ºC por 20 minutos. Recomendamos o
uso dos sacos Detrilab; - Os procedimentos
de manuseio referentes ao processamento
e manuseio para o descarte deverá estar
de acordo coma RDC 222, DE 28 DE
MARÇO DE 2018 que dispõe sobre o
Regulamento Técnico para o
gerenciamento de resíduos de serviços de
saúde; - Não manter os frascos abertos por
grandes espaços de tempo, pois a umidade
pode causar danos ao produto. 5.
PROCEDIMENTO TÉCNICO
5.1 Coloração de May Grunwald Giemsa a-
Cobrir a lâmina com o corante de May
Grunwald e deixar atuar por 2 minutos. b-
Acrescentar 20 gotas (1 mL) de água
des lada tamponada pH 7,0- 7,2, deixar
atuar por 1 minuto e homogeneizar. c-
Escorrer sem lavar. d- Cobrir com a solução
de Giemsa diluída (1 gota de corante
Giemsa para cada 1 mL de água des lada)
e deixar atuar por 13-15 minutos (o
laboratório deve avaliar o tempo em
função da espessura dos esfregaços ou da
sua preferência). e- Lavar com água
des lada e deixar secar em posição
ver cal. 5.2 Coloração de Giemsa simples
a- Cobrir a lâmina com metanol puro e
deixar atuar 3 minutos. b- Escorrer. c-
Cobrir com a solução de Giemsa diluída (1
gota de corante Giemsa para cada 1 mL de
água des lada) e deixar atuar por 13-15
minutos (o laboratório deve avaliar o
tempo em função da espessura dos
esfregaços ou da sua preferência). d- Lavar
com água des lada e deixar secar em
posição ver cal. 5.3 Técnica para
esfregaços de medula (May Grunwald-
Giemsa) a- Preparar o esfregaço com o
fragmento de medula coletado. b- Fixar o
material cobrindo a lâmina com metanol e
deixar atuar por 3 minutos. c- Escorrer o
metanol e cobrir o esfregaço com o
corante de MayGrunwald puro,
homogeneizar e deixar atuar durante 3
minutos. d- Adicionar 1 mL de água
des lada, homogeneizar e deixar atuar por
1 minuto. e- Escorrer o corante sem lavar a

Litros 02 R$155,98 R$311,96



lâmina. f- Cobrir a lâmina com a mistura de
Giemsa (15 partes de corante para 10
partes de água des lada), homogeneizar e
deixar atuar por 12-15 minutos. g- Lavar a
lâmina cuidadosamente com água
destilada. h- Deixar secar.
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LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO,
APLICAÇÃO PREPARADA, DIMENSÕES
CERCA DE 75 X 25, TIPO* Caixa C/ 50
PEÇAS, ADICIONAL PARA BACTERIOLOGIA.
Ponta fosca. Pacote com 500 lâminas

Pacote 01 R$144,08 R$144,08
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LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO
CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO
PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
COM PÓ, COR COM COR, TIPO
AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL

Caixa 04 R$126,79 R$507,16
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LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO
CIRÚRGICO, MATERIAL 100% NITRILE,
TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE,
TIPO AMBIDESTRA

Caixa 05 R$126,76 R$633,80
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LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO
CIRÚRGICO, MATERIAL 100% NITRILE,
TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE,
TIPO AMBIDESTRA

Caixa 04 R$123,84 R$495,36
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SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO,
CAPACIDADE 3, TIPO BICO BICO
CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ADICIONAL
GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/
AGULHA 22 G X 1´, MODELO P/ COLETA DE
SANGUE, COMPONENTE C/ TAMPA DE
VEDAÇÃO DE BORRACHA, PRINCÍPIO ATIVO
C/ CÁLCIO E HEPARINA DE LÍTIO,
ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,
APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL.
Caixa com 100 unidades

Caixa 09 R$65,88 R$592,92
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SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO,
CAPACIDADE 5, TIPO BICO BICOCENTRAL
LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO
ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL
GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/
AGULHA 23 G X 1 1/4´, COMPONENTE
ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA
SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO
EMBALAGEM INDIVIDUAL. Caixa com 100
unidades

Caixa 09 R$88,61 R$797,49
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SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO,
CAPACIDADE 10, TIPO BICO BICOCENTRAL
LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO
ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL
GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/
AGULHA 20 G X 1´, COMPONENTE
ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA
SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO
EMBALAGEM INDIVIDUAL. Caixa com 100
unidades.

Caixa 10 R$93,29 R$932,90

16 339030-36
Solução de cloreto de sódio a 0,9% Solução
estéril. Apresentação: Frasco com 1000
mL.

Und. 20 R$5,05 R$101,00

TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA
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BIOLÓGICA, VOLUME 4, contém a vador
de coágulo jateado na parede do tubo, que
acelera o processo de coagulação, e gel
separador para obtenção de soro com a
mais alta qualidade, proporcionando
melhor eficiência no processo de trabalho
dentro do laboratório. São u lizados e
validados clinicamente para análises de
bioquímica (ro na e especiais), Sorologia,
Imunologia, Marcadores Tumorais e
Marcadores Cardíacos, Hormônios
Específicos e Drogas Terapêu cas. São
iden ficados por possuírem uma tampa de
cor amarela. COMPONENTES COM
ATIVADOR DE COÁGULO, USO COLETA DE
SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À
VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL. Caixa com 100 unidades

Caixa 05 R$109,44 R$547,20
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TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA
BIOLÓGICA, VOLUME 3,5, Contém o EDTA
K2 jateado na parede interna do tubo e são
aprovados pelo FDA para serem u lizados
em bancos de sangue. COMPONENTES
COM EDTA-K2, que é o an coagulante
recomendado pela CLSI (Clinical and
Laboratory Standards Ins tute) e pelo ISCH
(International Council for Standardization
in Hematology) para hematologia por ser o
melhor an coagulante para preservar a
morfologia celular. USO COLETA DE
SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À
VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL

Und. 05 R$97,42 R$487,10

Descrição Impressora de alto desempenho,
capaz de atender a grande demanda de
impressão diária em pequenas e médias
empresas com qualidade laser, u liza
toner
de alto rendimento, proporcionando baixo
custo de nta por página impressa. Com
conec vidade WiFi, oferecer maior
comodidade para seus usuários,
permitindo o uso através de dispositivos
móveis. Possuir impressão colorida com
resolução de até 1200 x 2400 dpi, sendo
capaz de imprimir até 30 páginas coloridas
por minuto. Possuir painel frontal de fácil
configuração e u lização, permi ndo
acessar com maior agilidade às principais
funções do equipamento. A conec vidade
wireless deve facilitar a configuração em
rede, além de permitir o envio de arquivos
remotamente, u lizando o serviço de
nuvem através de seu tablet ou
smartphone. Especificações: Velocidade de
impressão: - Cores: até 30 ppm - Preto e
branco: até 30 ppm - Ciclo de trabalho: até
50.000 imagens/mês* - Saída frente e
verso: Padrão - Tempo de saída da
primeira impressão: Apenas 12 seconds
cores / 12 seconds preto e branco -
Resolução máxima de impressão: Até 1200
x 2400 dpi - Memória de impressão
(padrão/máx): 1000 MB / 1000 MB -
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Conectividade:
10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 3.0 -
Linguagem de descrição de páginas
(PDL)Adobe PostScript 3, PCL 5e, 6, PDF,
TIFF - Voltagem: 110V - Processador: 733
MHz *Capacidade de volume esperado
para um mês. Não é esperado ser
sustentado regularmente. Recursos de
impressão: - Folhas de faixas - Impressão
de livreto - Tampas - Modo rascunho -
Ajustar à página - Várias páginas numa
folha - Sobreposições - Impressão pessoal -
Impressão de pôster - Impressão de provas
- Intercalação de RAM - Executar preto -
Impressão salva - Impressão segura -
Páginas de separadores - Pular páginas em
branco - Simulações de cores sólidas -
Marcas d'água* * Banner sheets, Covers,
Dra  mode, Overlays, Poster prin ng,
Separator pages, Watermarks: Accessed via
PCL driver. Suporte do Sistema
Operacional: - Citrix, Fedora Core 12- 15,
HP-UX 11iv2, IBM AIX 5, Mac OS 10.9 ou
superior, Oracle Solaris 9, 10, Redhat
Enterprise Linux, SUSE, Windows 10,
Windows 7, Windows 8, Windows Server
2000, Windows Server 2003, Windows
Server 2008, Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012 Manuseio do papel:
- Capacidade de saída: até 150 folhas
Capacidade de papel: - Bandeja (Slot de
alimentação manual): 50 folhas - Bandeja
1: 250 folhas - Bandeja 2 (opcional): 550
folhas Tamanho do papel: - Bandeja (Slot
de alimentação manual): Tamanhos
personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. -
Bandeja 1: Tamanhos personalizados: 3 x
5.8 in. to 8.5 x 14 in. - Bandeja 2 (opcional):
Tamanhos personalizados: 3 x 7.5 in. to 8.5
x 14 in. Tipos de mídia: - Bandeja (Slot de
alimentação manual): Bond, Estoque de
cartões, Tamanhos personalizados,
Envelopes, Cartolina brilhante, Perfurado,
E quetas, Papel mbrado, Cartolina de
baixa gramatura, Cartolina brilhante de
baixa gramatura, Papel comum,
Formulários pré-impressos, Papel reciclado
- Bandeja 1: Bond, Estoque de cartões,
Tamanhos personalizados, Envelopes,
Cartolina brilhante, Perfurado, E quetas,
Papel mbrado, Cartolina de baixa
gramatura, Cartolina brilhante de baixa
gramatura, Papel comum, Formulários
pré-impressos - Bandeja 2 (opcional):
Bond, Estoque de cartões, Tamanhos
personalizados, Envelopes, Cartolina
brilhante, Perfurado, E quetas, Papel
timbrado, Cartolina de baixa gramatura,
Cartolina brilhante de baixa gramatura,
Papel comum, Formulários pré-impressos
Gestão de cores: - Ferramentas de gestão
de cores Gerenciamento de disposi vo:
Segurança: - Auten cação 802.1x - Filtro
de IP - IPSec - IPv6 - LDAP (SASL) - S/MIME
- SNMPv3 - Secure h ps (TLS) - Impressão

Und. 01 R$2.007,89 R$2.007,89



segura Energia: - Qualificação ENERGY
STAR Consumo: - Operação: 380 W - Em
espera: 41 W - Economia de energia: 0,9 W
Ambiente de operação: - Temperatura
(operacional): 41 - 90 ° F - Umidade
rela va (operacional): 15 - 85 % RH (não
condensado) Cer ficados: - BIS, CE, EAC,
FCC 47CFR15-B, GS, ICES/NMB-3 "A",
NOM, UkrSepro, c TUV us Garan a : 1 ano
de garantia

VALOR ESTIMADO TOTALVALOR ESTIMADO TOTAL  R$ 18.732,81R$ 18.732,81

OBSERVAÇÕES:OBSERVAÇÕES:

Obs. 1: A Cotação Eletrônica des na-se preferencialmente para par cipação de microempresas e empresas
de pequeno porte, para atendimento do inciso IV do art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006, redação
dada pela Lei Complementar nº 147/2014.

Obs. 2: Todos os encargos e frete deverão estar inclusos. Local de entrega: Almoxarifado do IFSULDEMINAS-
Campus Muzambinho. Estrada de Muzambinho KM 35 – Bairro Morro Preto – Muzambinho/MG – CEP
37890-000. Pedido de esclarecimentos email: compras@muz.ifsuldeminas.edu.br ou pelo telefone: (35)
3571.5101.

Obs. 3: Todos os avisos, esclarecimentos e demais informações da cotação encontram-se disponíveis na
página de licitações do IFSULDEMINAS-Campus Muzambinho,
https://www.muz.ifsuldeminas.edu.br/dispensas-e-cotacoes-eletronicas

Obs. 4: Poderá ser solicitada na fase de aceitabilidade, amostra do produto, objeto desta Cotação, que
deverá ser entregue, no Almoxarifado desta Ins tuição, em até 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, desde que pedido pelo fornecedor e a critério da Administração.

Obs. 5: O produto referente a essa cotação eletrônica é referente a MATERIAL DE CONSUMO, sendo assim,
a empresa vencedora deverá no momento da entrega apresentar a NOTA FISCAL DE MATERIAL/CONSUMO
referente ao produto.
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