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1. OBJETO 

1.1.  O objeto deste PROJETO BÁSICO e a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL de empresa para o fornecimento de 

Bolsas de Nutrição Parenteral Industrializada e Manipulada para uso adulto, pediátrico e 

neonatal e a Aquisição de Equipos Fotossensíveis para Bomba de Infusão, com a finalidade de 

atender a demanda das unidades hospitalares subordinadas a esta Secretaria de Estado da Saúde 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e em seus anexos. 

1.2. Das unidades contempladas subordinadas a SESA: Hospital de Emergência Oswaldo Cruz – HE; 

Hospital de Especialidades Clínicas Dr. Alberto Lima – HCAL; Hospital da Criança e do Adolescente 

e Pronto Atendimento Infantil – HCA/PAI; Hospital da Mulher Mãe Luzia – HMML; Unidade de 

Pronto Atendimento 24H Florência Souza – UPA zona norte; Hospital Estadual do Oiapoque – HEO; 

Hospital Estadual de Laranjal do Jari – HELAJA, Unidade de Pronto Atendimento de Laranjal do Jari 

– UPA LARANJAL e Hospital Estadual de Santana – HES. 

1.3. Os descritivos e unidades de fornecimento constantes no objeto foram determinados, de acordo com 

o Catálogo de Materiais (CATMAT) e caso haja discordância entre o descritivo dos itens neste 

instrumento com o COMPRASNET, prevalecerá o descritivo constante no Projeto Básico. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Considerando a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (Pnan), na primeira diretriz 

“Organização da Atenção Nutricional”, a atenção nutricional é definida como cuidados relativos à 

alimentação e nutrição voltados à promoção e proteção da saúde, à prevenção, ao diagnóstico e ao 

tratamento de agravos, devendo estar associados às demais ações de atenção à saúde do SUS para 

indivíduos, famílias e comunidades, contribuindo para a conformação de uma rede integrada, 

resolutiva e humanizada de cuidados.(BRASIL, 2012). 

2.2. Considerando a Portaria nº 120/SAS/MS, de 14 de abril, que conceituou a Assistência de Alta 

Complexidade em Terapia Nutricional (papéis e qualidades técnicas necessárias), estabelecendo 

critérios e rotinas para habilitar serviços no atendimento para a assistência nutricional; subsidiando 

tecnicamente o controle e a implantação de serviços hospitalares; estabelecendo uma nova 

conformação para a Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Materiais Especiais do SUS e 

instituindo a necessidade de Protocolos de Triagem e Avaliação Nutricional e Protocolos de 

Indicação e Acompanhamento Nutricional. 

2.3. Considerando-se o Regulamento Técnico, a Portaria n° 272/MS/SNVS, de 8 de abril de 1998, fixa os 

requisitos mínimos exigidos para a Terapia de Nutrição Parenteral (TNP) e que as Unidades 

Hospitalares que não atendem aos requisitos estabelecidos na referida portaria podem contratar os 

serviços de terceiros, devidamente licenciados, para a operacionalização total ou parcial da TNP, 

devendo, nestes casos, formalizar a prestação do serviço por meio de contrato. 

2.4. Considerando que a terapia nutricional tem como principais objetivos prevenir e tratar a 

desnutrição, preparar o paciente para o procedimento cirúrgico e clínico, melhorar a resposta 

imunológica e cicatricial, modular a resposta orgânica ao tratamento, prevenir e tratar as 

complicações infecciosas e não infecciosas decorrentes do tratamento e da doença, melhorar a 

qualidade de vida do paciente, reduzir o tempo de internação hospitalar, reduzir a mortalidade e, 

consequentemente, reduzir custos hospitalares (MCCLAVE et al., 2013; DROVER et al., 2011; 

WAITZBERG et al., 2006). 
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2.5. A nutrição parenteral (NP) é de fundamental importância para a recuperação do estado nutricional 

de indivíduos que não podem ser suficientemente alimentados por via oral/enteral, cujo o objetivo 

é, portanto, manter e/ou recuperar o estado nutricional do indivíduo, sendo indicada na vigência de 

condições clínicas em que a absorção de nutrientes pelo trato gastrointestinal (TGI) é incompleta ou 

contraindicada. 

2.6. Dessa forma, a aquisição se justifica pela necessidade de ofertar aos pacientes assistidos pelas 

Unidades hospitalares subordinadas a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, todos os nutrientes 

suficientes para manutenção e/ou recuperação de seu estado nutricional e de saúde. 

2.7. Considerando as necessidades de realização de terapia nutricional parenteral, em função do 

atendimento assistencial a pacientes pediátricos e adultos em condições especiais, e a Contratante 

não contar com um serviço de manipulação próprio, o presente Projeto tem a finalidade de viabilizar 

a contratação de empresa especializada para o fornecimentos de bolsas de nutrição parenteral 

manipulada e industrializada para atender ao público assistido pelas Unidades Assistenciais 

subordinadas a esta Secretaria de Estado da Saúde, proporcionando a todos, sem discriminação os 

direitos preconizados nas Diretrizes do SUS e na Constituição Federal. 

2.8. Cabe informar que o Contrato n° 08/2015-SESA processo regular teve sua validade até julho de 

2021, sendo assim, imprescindível a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL de empresa para o fornecimento de 

Bolsas de Nutrição Parenteral Industrializada e Manipulada para evitar a ruptura da assistência 

nutricional, visando a vida e saúde de cada usuário do SUS internado nas unidades hospitalares da 

SESA. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES 

3.1. A Nutrição Parenteral (NP) pode ser uma solução (Sistema Glicídico/Sistema 2:1) ou uma emulsão 

(Sistema Lipídico/Sistema 3:1) intravenosa extemporânea que se constitui por nutrientes que são 

misturados de forma a satisfazer as necessidades nutricionais diárias do organismo. 

3.2. Podem ser compostas por carboidratos, aminoácidos, lipídeos, vitaminas e minerais, dependendo 

da necessidade diária de cada paciente, sendo assim, solução/emulsão nutritiva parenteral para uso 

neonatal, pediátrico ou adulto manipuladas podem conter um ou mais dos componentes descritos a 

seguir, compondo fórmula em combinações de acordo com a necessidade de cada paciente: 

a) Solução de Poliaminoácidos: Aminoácidos 100 mg/ml para uso pediátrico ou aminoácidos 100 

mg/ml com taurina para uso adulto ou aminoácidos 80 mg/ml para hepatopatas ou aminoácidos 

65 mg/ml para nefropatas, conforme o caso clínico do paciente; 

b) Emulsão Lipídica 20%: Lipídios em emulsão MCT/LCT 200 mg/ml; 

c) Polivitamínico: solução injetável contendo dexapantenol, nicotinamida, vitaminas, A, D, B2, C e 

B6; 
d) Oligoelementos: solução injetável contendo zinco, cobre, manganês e cromo; 

e) Solução de Glicose: solução injetável contendo glicose em diversas concentrações de acordo com 

a necessidade diária do paciente; 

f) Eletrólitos: soluções injetáveis fonte de Potássio, Sódio, Cálcio, Fósforo e Magnésio; 

g) Heparina 

h) Insulina 

i) Água para injetável 

A estimativa de consumo foi baseada na literatura médica, que preconiza infusão de solução de 
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nutrição parenteral contendo glicose, aminoácidos, lipídios, vitaminas e oligoelementos com volume inicial de 

70 ml/kg/dia para recém-nascidos com peso igual ou acima de 1,5 kg; com progressão diária, segundo as 

necessidades hídricas, peso, condições clínicas, outros volumes infundidos e balanço hídrico. 

Geralmente em 7 dias atinge-se em torno de 150 ml/kg/dia de volume de infusão. Sendo assim, para 

cálculo do consumo médio, foi considerado um paciente com 1,5 kg de peso, a saber: Vi = Volume inicial (nos 

primeiros sete dias): 70 mL/kg/dia Vm = Volume de manutenção (após sete dias): 150 mL/kg/dia Volume 

médio: (Vi + Vm) ÷ 2 = (70 + 150) ÷ 2 = 210 ÷ 2 ≈ 100 mL/kg/dia. 

Considerando um bebê de 4 kg: Seriam necessários: Volume diário: 100 mL/kg/dia x 4 kg = 400 

mL/dia Volume mensal: 400 mL/dia x 30 dias = 12.000 mL/mês Volume com 20% de margem de segurança 

(prevendo variações de peso dos neonatos ao nascer): 12.000 mL x 1,2 = 14.400 mL/mês por paciente. Para 

efeitos de previsão de consumo médio, consideramos um paciente por cada unidade hospitalar (HCA, HMML 

e HES), dando o total de 43.200 mL/mês. 

Já para pacientes adultos, o volume de nutrição parenteral manipulada é de cerca de 1.500 a 2.000 

mL ao dia. Para efeitos de previsão de consumo, consideramos o atendimento de 1.800 mL/dia por paciente 

fornecendo duas semanas de tratamento por mês teremos 25.600 mL/mês Volume com 20% de margem de 

segurança (prevendo variações de peso dos pacientes): 25.600 mL x 1,2 = 30.720 mL/mês por paciente e 

considerando-se um paciente por unidade hospitalar (HES, HE e HCAL) teremos 92.160 mL de consumo médio 

mensal (CMM). 

Como se pode observar, há inúmeras variáveis incertas (sendo todas estas estimadas) no cálculo 

realizado, pois é impossível prever o peso, as necessidades nutricionais e, portanto, o volume a ser 

administrado nos pacientes atendidos pela rede hospitalar da SESA com necessidade de nutrição parenteral. 

E, principalmente, quantos pacientes e durante quanto tempo necessitarão de nutrição parenteral total. 

O item 1 consiste em uma NP de Sistema Glicídico ou Sistema 2:1 que é utilizado com menor 

frequência e o item 4 a bolsa industrializada e padronizada, por meio de fórmulas prontas para uso, de 

composição definida e proporções entre nutrientes constitutivos fixas de fábrica para atender a demanda dos 

hospitais situados no interior do estado, onde não é viável a aquisição do objeto manipulado devido suas 

características físico-química e validade. 

 
3.3 TABELA COM AS ESPECIFICAÇÕES (DESCRITIVO) E QUANTITATIVOS 

 
 

ITEM CATMAT DESCRIÇÃO UNIDADE 
CMM 

ESTIMADO 
TOTAL 

06 MESES 

TOTAL DOS LOTES  

 I, II, III, IV, V 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

457162 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos sem glutamina, sem emulsão lipídica, 
componentes: podendo ou não ter adição de: íons 
Ca, Na, K, Cl, P, Mg e água para injetável, outros 
componentes: oligoelementos, glicose, 
polivitaminico e selênio, concentração: 
componentes em concentrações e volumes 
variados, forma farmacêutica: preparação injetável 
especialmente manipulada. Descrição 
complementar: Sistema glicídico ou 2:1 

 
 
 

Mililitro 
(mL) 

 
 
 
 

7.200 mL 

 
 
 
 

86.400 mL 

 
2 

 
457161 

NUTRIÇÃO  PARENTERAL,  composição:  sol. 
Mililitro 

(mL) 

 
21,600 mL 

 
259,200 mL Aminoácidos   pediátrico    sem    glutamina,    com 

emulsão lipídica, componentes: podendo ou não ter 
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  adição de: íons Ca, Na, K, Cl, P, Mg e água para 
injetável, outros componentes: oligoelementos 
pediátrico, glicose, polivitaminico e selênio, 
concentração: componentes em concentrações e 
volumes variados, forma farmacêutica: preparação 
injetável especialmente manipulada uso pediátrico. 
Descrição complementar: Sistema lipídico ou 3:1 

   

 
 
 

3 

 
 
 

295269 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos adulto, sem glutamina, com emulsão 
lipídica, componentes: podendo ou não ter adição 
de: íons Ca, Na, K, Cl, P e Mg, outros componentes: 
oligoelementos adulto, vitaminas, heparina e 
insulina, concentração: componentes em 
concentrações e volumes variados, forma 
farmacêutica: preparação injetável especialmente 
manipulada uso adulto. Sistema lipídico ou 3:1 

 
 

 
Mililitro 

(mL) 

 
 
 

46,080 mL 

 
 
 

552,960 mL 

 
 
 

4 

 
 
 

449341 

AMINOÁCIDOS, composição de aminoácidos: ala, 
arg, phe, gly, his, ile, leu, lys, met, pro, composição 
de aminoácidos 1: ser, tyr, thr, trp, val, composição 
de aminoácidos 2: taurina, adicional: c, glicose e 
emulsão lipídica, concentração 1: cerca de 10% + 
40% + 20%, teor energético: cerca de 1000 kcal, 
forma farmacêutica 1: emulsão injetável, 
características adicionais 1: em bolsa de câmara 
tripla. 

 
 

 
Bolsa 

1.000 mL 

 
 
 

15 Bolsas 

 
 
 

180 Bolsas 

 
 
 

 
5 

 
 
 

 
295268 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos c, glutamina, s, emulsão lipídica, 
componentes: podendo ou não ter adição de: íons 
ca, na, l, cl, p, mg, outros componentes: 
oligoelementos, vitaminas, heparina e insulina, 
concentração: componentes: oligoelementos, 
vitaminas, heparina e insulina, concentração: 
componentes em concentrações e volumes 
variados, forma farmacêutica: preparação injetável 
especialmente manipulada. Sistema Glicídico ou NP 
2:1. 

 
 
 
 

Mililitro 
(mL) 

 
 
 

 
150,400 mL 

 
 
 

 
1,804,800 mL 

 
 
 

6 

 
 
 

295267 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos c, glutamina, c, emulsão lipídica, 
componentes: podendo ou não ter adição de: íons 
ca, na, k, cl, p, bg, outros componentes: 
oligoelementos, vitaminas, heparina e insulina, 
concentração: componentes em concentrações e 
volumes variados, forma farmacêutica: preparação 
injetável especialmente manipulada. Sistema 
lipídico ou NP 3:1. 

 
 

 
Mililitro 

(mL) 

 
 
 

150,400 mL 

 
 
 

1,804,800 mL 

7 402455 

EQUIPO BOMBA INFUSORA TIPO PARENTERAL, 
material: isento de pvc, comprimento: mín. 230 cm, 
tipo câmara: câmara flexível, filtro de ar e 15 
micras, tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: 
regulador de fluxo, tipo injetor: injetor lateral “Y” 
valvulado, isento de látex, tipo conector: conector 
luer lock. Característica adicional: fotossensível, 
tipo bomba: peristáltica linear, esterilidade: estéril, 
descartável. Embalagem individual, com data de 
validade e registro na ANVISA 

UND 3.175.5 UND 19.053.00 

 
 

4. METODOLOGIA DE AQUISIÇÃO DO OBJETO 

4.1. A contratação do objeto deste instrumento dar-se-á através de dispensa de licitação em 

conformidade com o Inciso IV do Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos) 

4.2. O processo será do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL e a forma de adjudicação será POR LOTE, pois a 

adoção desse critério visa alcançar uma maior economia em razão do ganho de escala e ainda, a 

simplificação administrativa possibilitando uma melhor gestão operacional do serviço, visto que 

permitirá ao contratante o emprego logístico adequado de seu pessoal. 
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5. DA VIGÊNCIA DO LOTE I 
5.1. O contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data da sua assinatura. 

 
 

Lei Federal de n. 8.666/1993 define em seu 
artigo   24,   inciso   IV    que    em    casos 
de Emergência ou Calamidade Pública, 
quando caracterizada a urgência na adoção 
da solução necessária ao problema 
emergencial, poderá a Administração Pública 
promover a contratação direta por Dispensa 
de Licitação, todavia, dita contratação deverá 
ter seu encerramento no prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias, não podendo, 
portanto, ser prorrogada ou renovada. 

 
6. DA NÃO APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 108/18 (ESTATUTO ESTADUAL DA 

MICROEMPRESA, DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL) 

E DA NÃO PARTICIPAÇÃO DESTAS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM 

SAÚDE. 

6.1. Em razão da Lei Complementar nº 147/2014 (que alterou a LC 123/2006), dos artigos 6º, 8º e 9º do 

Decreto nº 8.538/2015 e, ainda, da Orientação Normativa nº 47- AGU (divulgada pela Portaria AGU 

nº 124, de 25 de abril de 2014), o presente processo licitatório, NÃO PRIORIZARÁ a participação de 

Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), uma vez que, considerando a situação 

prevista no Art. 10º, inciso I, do Decreto nº 8.538/2015, não há o mínimo de três fornecedores 

competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou 

regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Há, 

ainda, a incerteza quanto ao êxito da licitação, que pode resultar deserta ou fracassada, 

comprometendo assim a continuidade da atividade da assistência hospitalar. 

6.2. De acordo com Art. 10º, incisos II e IV, do Decreto nº 8.538/2015, não se aplicará a reserva de cota 

de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte. 

 
7. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

7.1. A empresa a ser contratada, deverá ser capacitada de acordo com a legislação sanitária vigente, 

Portaria nº 272 de 08/04/1998 ou outra que venha a alterá-la, complementá-la ou substituí-la, com 

instalações e equipamentos específicos para a preparação da Nutrição Parenteral em área asséptica, 

atendendo às exigências das boas práticas de produção dela. 

7.2. A empresa deverá contar com farmacêutico responsável habilitado e treinado para a prática 

específica de terapia nutricional. 

7.3. Durante o fornecimento do objeto deste Projeto Básico será exigido que a empresa fornecedora se 

mantenha em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como com todas as condições de 

habilitação para a contratação com a Administração Pública, referentes às regularidades perante as 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e ao Ministério do Trabalho (CNDT); 

7.4. Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente, em plena validade, 

se for o caso; 
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7.5. Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedida pelo órgão competente Estadual ou 

Municipal de Vigilância Sanitária da sede do licitante, conforme disposto no art. 50 da lei nº 

6.360/1976; 

7.6. Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal, da sede 

do Licitante, consoante ao disposto no art. 51 da lei nº 6.360/1976. 

 
8. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

8.1. As despesas com a execução do presente instrumento correrão: 

a) Programa de Trabalho: 2.10.302. 0021. 2109 - 2.10.302. 0021. 2110 - 2.10.302. 0021. 2111 - 
2.10.302. 0021. 2622 - 2.10.302. 0021. 2633; 

b) Fonte: 107; 

c) Natureza: 339030; 

 
9. DA PROPOSTA 

9.1. A proposta deverá ser apresentada em conformidade com o descritivo do item 3.3 (TABELA COM AS 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES) deste instrumento, sob pena de desclassificação. 

9.2. As propostas deverão apresentar valor unitário por mililitro para as bolsas manipuladas e o valor 

unitário por bolsa para as industrializadas, incluindo todos os custos necessários para execução do 

serviço (transporte, impostos, frete, funcionários entre outros). 

9.3. As propostas para as bolsas industrializadas deverão conter a bula ou folder com a descrição 

detalhada do objeto ofertado para análise da compatibilidade com o objeto descrito neste 

instrumento. 

 
10. DO LOCAL, HORÁRIO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
a) O prazos para início do serviço e entrega de todos os lotes SERÁ DE FORMA IMEDIATA DE ATÉ 5 

(CINCO) DIAS contados a partir do recebimento pela CONTRATADA da NOTA DE EMPENHO 
expedida pela Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (COASF) o qual deverá ser retirado no 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da data de convocação da empresa; 

b) Local: no Serviço de Farmácia das unidades hospitalares descritas na tabela do item 11 deste 

instrumento, com despesas de transporte, frete, dentre outras, assumidas pela empresa 

CONTRATADA, mediante solicitação para as bolsas manipuladas; as bolsas industrializadas que 

irão atender as unidades hospitalares do interior, deverão ser entregues na Central de 

Abastecimento Farmacêutico - CAF; 

c) Solicitação: as prescrições serão encaminhadas ao Serviço de Farmácia diariamente, assinadas e 

carimbadas pelo médico responsável; 

d) Horário: os pedidos regulares deverão ser enviados por e-mail/FAX/plataforma própria, nos 

seguintes horários: de segunda à sexta-feira das 7:00 às 12:00 h, inclusive aos sábados, domingos e 

feriados. Nos casos excepcionais a CONTRATADA deverá ser contatada; os produtos deverão ser 

entregues no prazo médio de 06:00 horas e no máximo de 12:00 horas após o recebimento do 

pedido; 

e) Rótulo da NP deve conter as seguintes informações: unidade hospitalar; nome e data de 

nascimento do paciente; setor e nº do leito; nome e registo no órgão de classe do prescritor; nº de 

registro da bolsa NP; sequência da bolsa para o paciente; data e hora da manipulação; validade; 
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volume total; volume de infusão; vazão; via de administração; composição, concentração; 

lote/validade/fabricante de cada componente da fórmula; dados quantitativos nutricionais 

(concentração das fontes de proteína, carboidratos, gordura; nitrogênio e Kcal); osmolaridade; 

nome e registro do farmacêutico responsável pela manipulação; 

f) Inspeção: as nutrições deverão ser entregues em embalagens resistentes e transparentes que 

proporcionem a conferência do rótulo no ato do recebimento e a integridade do produto até o seu 

uso, sendo que para bolsas do Sistema 2:1 (fotossensível), deverá ser acondicionada em 

conformidade. O serviço de farmácia procederá à conferência, no ato da entrega, por farmacêuticos 

ou auxiliares de farmácia. Caso seja observada qualquer irregularidade no acondicionamento e 

transporte (temperatura, exposição à luz) ou se a composição esteja diferente do prescrito, o fato 

deverá ser registrado no Projeto de Entrega*, e a nutrição deverá ser devolvida, para imediata 

regularização, e envio de uma nova bolsa com a nutrição correta. 

g) A validade e a temperatura de transporte da bolsa de NP devem atender as especificações da 

Portaria n°272 (ANVISA de 08/04/1998). 

h) As bolsas manipuladas de NP, mesmo entregues e aceitas, fica sujeitas a substituição desde que 

comprovada a preexistência de defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de 

transporte, bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a 

integridade do produto. 

*Projeto de entrega é a relação diária confeccionada pela CONTRATADA com os seguintes dados: nome do 

paciente, data de nascimento, nº do cartão do SUS, setor de internação, descrição do tipo de nutrição 

parenteral (manipulada ou industrializada), volume da bolsa de NP, monitoramento da temperatura, tempo 

de transporte da nutrição parenteral e nome dos responsáveis (entrega e recebimento). 

10.1. No momento da descarga do material, o mesmo deverá ser separado, organizado e 

conferido pela contratada junto com a comissão de recebimento. 

10.2. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n. º 8.666/93, o objeto deste Projeto será recebido, 

mediante recibo, da seguinte forma: 

a) Provisoriamente: para efeito de posterior verificação da conformidade do material com suas 

especificações e quantidades; 

b) Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 

aceitação. Se durante o uso do material a equipe técnica relatar má qualidade do produto e a equipe 

de avaliação técnica confirmar o fato, o material poderá ser devolvido. 

c) Recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil e nem ético- 

profissional da contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações assumidas. 

10.3. O fornecedor está sujeito à fiscalização dos produtos no ato da entrega, que será feita por 

servidores designados para este fim, reservando-se o direito de não receber os produtos, caso 

o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o produto não ser de 

primeira qualidade. 

10.4. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada pelo período de 06 (Seis) meses, de 

acordo com a necessidade da Unidade Hospitalar; 

10.5. As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério da Secretaria de 

Estado da Saúde do Amapá; 

10.6. A entrega do referido objeto deverá abranger ainda, todas as Unidades que vierem futuramente 

a necessitar do fornecimento do referido objeto, durante a vigência do contrato formalizado por 
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meio deste instrumento; 

10.7. Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes 

que comprovem a qualidade dos produtos ofertados; 

10.8. Caso os produtos sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos por este 

Projeto, ou em quantidade inferior ao estabelecido, o fornecedor deverá efetuar a substituição 

imediatamente, sendo que o ônus decorrente da substituição será de responsabilidade da 

empresa fornecedora dos mesmos; 

 

10.9. DOS LOCAIS PARA ENTREGA E RECEBIMENTO 
 

LOCAL ENDEREÇO 

 

01 
Serviço de Farmácia do Hospital de Emergência 

Oswaldo Cruz – HE 

Rua Hamilton Silva, 139 - Santa Rita, 

Macapá – AP. 

02 
Serviço de Farmácia do Hospital de Especialidades 

Clínicas Dr. Alberto Lima – HCAL 

Av FAB, 70 - Centro, Macapá-AP. 

03 
Serviço de Farmácia do Hospital da Criança e do 

Adolescente e Pronto Atendimento Infantil - 

HCA/PAI 

Av. FAB, 80 - Centro, Macapá-AP. 

04 Serviço de Farmácia do Hospital da Mulher Mãe 

Luzia – HMML 

Av. FAB, 81 - Central, Macapá-AP. 

 

05 
Serviço de Farmácia da Unidade de Pronto 

Atendimento 24h Florência Souza - UPA ZONA 

NORTE 

Av. Francisco Alves Corrêa, 1527 - 

Novo Horizonte, Macapá-AP. 

06 Serviço de Farmácia do Hospital Estadual de Santana – 

HES 

Pedro Salvador Diniz, 187 - 

Remédios, Santana-AP. 

07 Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF BR 156-km zero nº 353 - São Lázaro. 

11. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

11.1. Nos termos do art. 67 da Lei n. º 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar 

e fiscalizar a entrega dos objetos, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas ao fornecimento e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 

defeitos observados; 

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n. º 8.666, 

de 1993; 

11.3. Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito pela 

Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário; 
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11.4. Caberá a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá a fiscalização, a observância da execução do 

contrato e das irregularidades encontradas, para aplicação das sanções, quando cabíveis; 

11.5. A presença da fiscalização da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá não elide nem minimiza 

a responsabilidade da empresa CONTRATADA; 

11.6. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento deverão ser prontamente 

atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. Serão designados por meio de 

Portaria servidores da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá que exercerão o 

acompanhamento e recebimento dos produtos bem como atestar as respectivas notas; 

11.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado pela 

contratante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes; 

11.8. São atribuições do (s) Fiscais de Contrato: 

11.9. O representante da Administração anotará no Projeto de Entrega fornecido pela Contratada 

todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

11.10. Fiscalizar o fornecimento quanto à qualidade desejada; 

11.11. Comunicar à Contratada o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários 

ao seu correto cumprimento; 

11.12. Solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de alguma cláusula 

prevista neste Projeto Básico; 

11.13. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 

contratuais; 

11.14. Atestar e Certificar as notas fiscais relativas ao recebimento do objeto para efeitos de 

pagamentos; 

11.15. Solicitar à Contratada e a seu preposto todas as providências necessárias ao bom e fiel 

cumprimento das obrigações; 

11.16. Todas as ocorrências serão registradas, gerando relatório e conforme avaliação destes poderá 

gerar em penalizações de acordo com as legislações vigentes e desclassificação do fornecedor 

em processos futuros da SESA. 

11.17. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

11.18. Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito pela 

Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário. 

 

12. PROJETO DE CONTRATO 

12.1. A contratação com os fornecedores será formalizada por contrato ou instrumento hábil, emitido 

após autorização de compra. 

12.2. Aplicar-se-á ao futuro contrato os mandamentos da Lei n° 10.520/2002 e com o Decreto Federal 

10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93, a legislação de proteção e 

defesa do consumidor, os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria 
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geral dos contratos e as disposições do direito privado. 

12.3. Os termos do futuro contrato vincular-se-ão estritamente as regras deste Projeto Básico, do 

Edital e seus anexos, e, ao conteúdo da proposta do licitante vencedor. 

12.4. O fornecedor ao ser regularmente convocado para assinar o instrumento contratual, deverá 

comparecer à Secretária Estadual de Saúde do Amapá SESA/AP no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de aplicação de penalidades e cancelamento. 

12.5. O Projeto de Contrato será anexo a Nota de Empenho. 

 
13. RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO 

13.1. A Administração convocará oficialmente a empresa, durante a validade da sua proposta para, 

no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, aceitar e retirar a nota de empenho, sob pena de decair 

o direito à contratação; 

13.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 

pela empresa durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

Administração; 

13.3. A recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho implicará no 

descumprimento total do compromisso assumido, sujeitando-o às penalidades legalmente 

estabelecidas. 

 
14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado por meio do Fundo Estadual de Saúde-FES, em até 30 (trinta) dias, 

após entregue e aceito definitivamente a totalidade do objeto, mediante o processamento 

normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda 

(SEFAZ-AP); 

14.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa a (s) 

Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s) 

acompanhado(s) dos documentos de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), junto à administração contratante, para 

sua devida certificação, conforme disposto no Artigo 29 da Lei 8.666/93 e no Art. 7º do Decreto 

Estadual nº 1278, de 17 de fevereiro de 2011, acompanhado de um Relatório de Consolidado 

Mensal das entregas por unidade hospitalar com os seguintes dados: data nascimento do 

paciente; nº do cartão do SUS; tipo de bolsa entregue (manipulada ou industrializada); 

quantidade de bolsas para o paciente; volume total recebido e período. 

14.3. O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na entidade 

bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, 

assim como os números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado 

o crédito; 

14.4. Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na Nota de Empenho, sem o 

que, não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido um 

prazo de 01(um) a 03(três) dias úteis para a contratada fazer a substituição; 

14.5. A Administração reserva-se ao direito de descontar da (s) Nota (s) fiscal (is) /Fatura (s) a serem 

pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante 

o fornecimento do objeto; 
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14.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 

isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial. 

15. DA ALTERAÇÃO E DO REAJUSTE CONTRATUAL 

15.1. Os preços são, em regra, fixos e irreajustáveis. 

15.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas compras de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, conforme art. 65, §1° da Lei 8.666/93. 

 
16. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

16.1. Atender plenamente todas as normas sanitárias estabelecidas pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e Vigilância Sanitária do Estado do Amapá, em especial a Portaria 

n° 272/MS/SNVS, de 8 de abril de 1998; 

16.2. A empresa contratada para fornecer as bolsas de nutrição parenteral, deverá disponibilizar em 

regime de concessão, um refrigerador com termômetro calibrado para cada unidade hospitalar 

contemplada neste Projeto Básico; 

16.3. O refrigerador e o termômetro em regime de concessão serão de uso exclusivo para conservação 

da NP e a CONTRATADA é responsável pela manutenção e substituição em caso de falhas do 

equipamento; 

16.4. Durante toda a execução do contrato ou instrumento equivalente em caso de dúvidas na 

qualidade do produto fornecido, poderão ser exigidas análises em laboratório da rede REBLAS 

para a comprovação de suas especificações com todos os custos inerentes a estas análises pela 

empresa fornecedora do objeto, sem ônus para a SESA; 

16.5. Manter o efetivo controle e informação gerencial, sobre a qualidade e quantidade do objeto 

entregue; 

16.6. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade no transporte, a partir da empresa até o 

serviço de farmácia da unidade hospitalar para as bolsas de nutrição parenteral manipuladas e 

as bolsas industrializadas deverão ser entregues na Central do Almoxarifado Farmacêutico 

(CAF), sendo responsável pelas condições e comprovação dos procedimentos adotados para o 

transporte adequado; 

16.7. A entrega das bolsas de nutrição parenteral manipuladas deve ser realizada no máximo em até 

12 horas, após solicitação, no setor demandante acompanhada do Projeto de Entrega que 

consiste em ser uma relação diária confeccionada pela CONTRATADA com os seguintes dados: 

nome paciente, data de nascimento, nº do cartão do SUS, setor de internação, descrição do tipo 

de parenteral (manipulada ou industrializada), volume da bolsa de NP, monitoramento da 

temperatura e tempo de transporte da nutrição parenteral, nome dos responsáveis (entrega e 

recebimento). 

16.8. É de responsabilidade da CONTRATADA a preparação, a conservação do preparo até a entrega, 

o transporte, o controle microbiológico e químico, assegurando condições para obter os 

benefícios máximos do procedimento e evitar prejuízos ao paciente. 

16.9. A exatidão e veracidade do conteúdo do rótulo. 

16.10. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto 

fornecido, informações sobre o produto, laudos técnicos de análise de produtos, e outras a 
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qualquer tempo e/ou fases do procedimento licitatório; 

16.11. Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não 

estejam de acordo com as condições estabelecidas no presente Termo, ficando certo que, em 

nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas; 

16.12. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados quando do fornecimento dos materiais ou em conexão com ele, ainda que 

acontecido em dependência da Administração contratante; 

16.13. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação do Processo Licitatório; 

16.14. Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionadas ao fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão 

ou continência; 

16.15. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, 

não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração contratante, nem poderá 

onerar os materiais objeto deste Termo, razão pela qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo 

de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 

16.16. Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao 

fornecimento do objeto e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

16.17. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que 

sejam compatíveis com o regime de direito público. 

16.18. Fornecer blocos de formulários pré-impressos, os quais serão utilizados para prescrição da 

Nutrição Parenteral, constando de: 

a) Nome da unidade hospitalar; 

b) Nome do paciente ou da mãe se for recém-nascido; 

c) Data de nascimento do paciente; 

d) Número do cartão do SUS; 

e) Setor de Internação; 

f) Número do Leito; 

g) Via de Administração da NP 

h) Volume total da fórmula 

i) Velocidade de infusão 

j) Médico/CRM 

16.19. Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as obrigações assumidas, 

e as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação; 

16.20. Não transferir a assumidas, nem subcontratar terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, as obrigações quaisquer das prestações a que está obrigada, exceto quando 

devidamente autorizada pela Administração contratante; 

16.21. O fornecimento das soluções deve ocorrer diariamente, ou sempre que necessário, de acordo 

com a demanda hospitalar que deverá, por meio do farmacêutico, poderá acordar com a 

empresa contratada uma rotina de fornecimento adequada à demanda, no qual os horários para 

entrega das bolsas de nutrição parenteral manipuladas serão acordados entre as partes 

conforme a dinâmica do processo de solicitação, manipulação e transporte, sempre firmado 
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entre o contratado e o farmacêutico solicitante, devendo ser rigorosamente cumpridos, sendo 

considerado como não conformidade as entregas que ultrapassarem o prazo necessário para 

garantir a estabilidade da nutrição parenteral até o término da administração. 

16.22. O horário de entrega de eventuais solicitações emergenciais será acordado no momento da 

solicitação da CONTRATANTE; 

16.23. Proceder à entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes neste Projeto Básico; 

16.24. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam 

ou venham a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, 

quando solicitados pela Administração; 

16.25. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Administração 

contratante; 

16.26. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros 

em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando esses 

tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do objeto, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

16.27. Responsabilizar-se pelo perfeito estado do objeto até a entrega definitiva; 
 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Projeto Básico; 

17.2. Verificar minuciosamente a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes neste Projeto e na proposta, para fins de aceitação e recebimento 

definitivo; 

17.3. Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições previstas neste 

Projeto Básico; 

17.4. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 

exigidas; 

17.5. Proporcionar as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer o objeto deste 

Projeto dentro das normas estabelecidas; 

17.6. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da empresa; 

17.7. Designar servidor para recebimento e atesto do fornecimento; 

17.8. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

17.9. Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais, através de 

comissão/servidor designado nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

17.10. Disponibilizar para a CONTRATADA uma lista com os nomes, contato de telefone dos prescritos 

para eventuais esclarecimentos decorrentes da análise crítica da prescrição pelo farmacêutico 

da CONTRATADA; 

17.11. Preencher os receituários com todos os dados imprescindíveis a emissão de relatório (entrega 

e fechamento mensal) 
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18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas na Lei n. º 8666/93, a licitante e/ou 

contratada que: 

a) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não aceitar 

ou retirar a nota de empenho/Projeto de Contrato; 

b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) Não mantiver a proposta; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Fizer declaração falsa; 

i) Cometer fraude fiscal. 

18.2. A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

ficará sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes sanções: 

a) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega 

dos materiais, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, 

recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos. Uma vez comunicado oficialmente 

poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total 

da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso 

de recusa injustificada em assinar o contrato ou deixar de entregar a documentação exigida no 

ato de sua assinatura; 

c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos; 

e) Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o consequente 

descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de até 

cinco anos; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

18.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e 

os profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 
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18.4. As sanções previstas nas alíneas a, e, f e g do subitem 20.1 poderão ser aplicadas à empresa 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

18.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n. º 12.846/13 

(Lei Anticorrupção), no que couber, e, ainda, o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 e na 

Lei nº 9.784/99; 

18.6. A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos contratantes, devendo 

tais ocorrências informadas aos setores/órgão competentes; 

18.7. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade 

competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 

o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das 

irregularidades constatadas; 

18.8. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, 

a rescisão unilateral do contrato. 

 

19. ESTIMATIVA DE CUSTOS 
 

19.1. A estimativa de custo com a contratação do presente objeto é de R$ 3.833.903,16 (Três 

milhões e oitocentos e trinta e três mil novecentos e três reais e dezesseis centavos), 

conforme se extrai da pesquisa de mercado nº 169 elaborada pelo Núcleo de Cotação da 

Coordenadoria de Gestão de Compras-COGEC, que indicou a média dos preços praticados entre 

os fornecedores do ramo e a Administração Pública conforme apresentada em tabela constante 

em Anexo a este instrumento. 

Atesto, sob a minha responsabilidade, que o conteúdo do Projeto Básico se limita ao mínimo 
imprescindível à satisfação do interesse público, presente na generalidade dos produtos e modelos 
existentes no mercado, não consignando marca ou característica, especificação ou exigência exclusiva, 
excessiva, impertinente, irrelevante ou desnecessária que possa direcionar o certame ou limitar ou frustrar 
a competição ou a realização do objeto contratual. 

 
 

 
Equipe Técnica – SAS-TR/SAS/SESA 

 
 
 

Wenderson Ferreira Leite 

Macapá - AP, 02 de setembro de 2021. 

Superintendente de Assistência à Saúde 

SAS/SESA 
Decreto nº 0208/2021 

 

Sidney do Monte Ferreira 

Bacharel em Direito 

Téc. Enfermagem 

Superintendência de Assistência à Saúde 

SAS-TR/SAS/SESA 

Matricula nº 0113614-3-01 

 
  



 PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL. 

 

 

ITEM CODIGO 

CATMAT 
DESCRIÇÃO 

CMM 
ESTIMADO 

TOTAL 06 
MESES 

Média/ Valor 
Unitário 

Média/ Valor 
MÊS 

Média/ Valor 
SEMESTRAL 

 LOTE I HCAL 

1 

 
 
 

457162 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos sem glutamina, sem emulsão lipídica, 
componentes: podendo ou não ter adição de: íons Ca, 
Na, K, Cl, P, Mg e água para injetável, outros 
componentes: oligoelementos, glicose, polivitaminico e 
selênio, concentração: componentes em concentrações 
e volumes variados, forma farmacêutica: preparação 
injetável especialmente manipulada. Descrição 
complementar: Sistema glicídico ou 2:1 

1200 mL 7.200 mL R$ 1,17 R$1.404 R$8.424,00 

2 

 
 
 
457161 

 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos pediátrico sem glutamina, com emulsão 
lipídica, componentes: podendo ou não ter adição de: 
íons Ca, Na, K, Cl, P, Mg e água para injetável, outros 
componentes: oligoelementos pediátrico, glicose, 
polivitaminico e selênio, concentração: componentes 
em concentrações e volumes variados, forma 
farmacêutica: preparação injetável especialmente 
manipulada uso pediátrico. Descrição complementar: 
Sistema lipídico ou 3:1 

 
 
 
 

3.600 mL 

 
 
 
 

21.600mL R$ 1,49 R$ 5.364 

 
 
 
 

R$ 32.184,00 

3 

 
 
 

295269 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos adulto, sem glutamina, com emulsão 
lipídica, componentes: podendo ou não ter adição de: 
íons Ca, Na, K, Cl, P e Mg, outros componentes: 
oligoelementos adulto, vitaminas, heparina e insulina, 
concentração: componentes em concentrações e 
volumes variados, forma farmacêutica: preparação 
injetável especialmente manipulada uso adulto. 
Sistema lipídico ou 3:1 

7.680 mL 46.080 mL R$ 0,84 R$ 6.451,2 R$ 38.707,2 

4 

 
 

 
449341 

AMINOÁCIDOS, composição de aminoácidos: ala, arg, 
phe, gly, his, ile, leu, lys, met, pro, composição de 
aminoácidos 1: ser, tyr, thr, trp, val, composição de 
aminoácidos 2: taurina, adicional: c, glicose e emulsão 
lipídica, concentração 1: cerca de 10% + 40% + 20%, 
teor energético: cerca de 1000 kcal, forma farmacêutica 
1: emulsão injetável, características adicionais 1: em 
bolsa de câmara tripla. 

 
 

 
2 Bolsas 

 
 

 
12 Bolsas R$ 309,82 R$ 697,095 

 
 

 
R$ 4.182,57 

5 

 
 
 
 

295268 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos c, glutamina, s, emulsão lipídica, 
componentes: podendo ou não ter adição de: íons ca, 
na, l, cl, p, mg, outros componentes: oligoelementos, 
vitaminas, heparina e insulina, concentração: 
componentes: oligoelementos, vitaminas, heparina e 
insulina, concentração: componentes em 
concentrações e volumes variados, forma 
farmacêutica: preparação injetável especialmente 
manipulada. Sistema Glicídico ou NP 2:1. 

25.066,66mL 150.399,99 mL R$ 1,44 R$ 36.095,99 

 
 
 
 

R$ 216.575,94 

6 

 
 

 
295267 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos c, glutamina, c, emulsão lipídica, 
componentes: podendo ou não ter adição de: íons ca, 
na, k, cl, p, bg, outros componentes: oligoelementos, 
vitaminas, heparina e insulina, concentração: 
componentes em concentrações e volumes variados, 
forma farmacêutica: preparação injetável 
especialmente manipulada. Sistema lipídico ou NP 3:1. 

25.066,66 mL 150.399,99 mL R$ 1,53 R$ 38.351,98 R$ 230.111,93 

7 402455 

EQUIPO BOMBA INFUSORA TIPO PARENTERAL, 
material: isento de pvc, comprimento: mín. 230 cm, 
tipo câmara: câmara flexível, filtro de ar e 15 micras, 
tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de 
fluxo, tipo injetor: injetor lateral “Y” valvulado, isento 
de látex, tipo conector: conector luer lock. 
Característica adicional: fotossensível, tipo bomba: 
peristáltica linear, esterilidade: estéril, descartável. 
Embalagem individual, com data de validade e registro 
na ANVISA 

UND 529,32 UND 3.175,94 R$ 34,11 R$18.055,10 R$ 108.330,61 

VALOR ESTIMADO LOTE I R$ 638.516,25 
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ITEM CODIGO 

CATMAT 
DESCRIÇÃO 

CMM 
ESTIMADO 

TOTAL 06 
MESES 

Média/ Valor 
Unitário 

Média/ Valor 
MÊS 

Média/ Valor 
SEMESTRAL 

 LOTE II HE 

1 

 
 
 

457162 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos sem glutamina, sem emulsão lipídica, 
componentes: podendo ou não ter adição de: íons Ca, 
Na, K, Cl, P, Mg e água para injetável, outros 
componentes: oligoelementos, glicose, polivitaminico e 
selênio, concentração: componentes em concentrações 
e volumes variados, forma farmacêutica: preparação 
injetável especialmente manipulada. Descrição 
complementar: Sistema glicídico ou 2:1 

1200 mL 7.200 mL R$ 1,17 R$1.404 R$8.424,00 

2 

 
 
 
457161 

 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos pediátrico sem glutamina, com emulsão 
lipídica, componentes: podendo ou não ter adição de: 
íons Ca, Na, K, Cl, P, Mg e água para injetável, outros 
componentes: oligoelementos pediátrico, glicose, 
polivitaminico e selênio, concentração: componentes 
em concentrações e volumes variados, forma 
farmacêutica: preparação injetável especialmente 
manipulada uso pediátrico. Descrição complementar: 
Sistema lipídico ou 3:1 

 
 
 
 

3.600 mL 

 
 
 
 

21.600mL R$ 1,49 R$ 5.364 

 
 
 
 

R$ 32.184,00 

3 

 
 
 

295269 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos adulto, sem glutamina, com emulsão 
lipídica, componentes: podendo ou não ter adição de: 
íons Ca, Na, K, Cl, P e Mg, outros componentes: 
oligoelementos adulto, vitaminas, heparina e insulina, 
concentração: componentes em concentrações e 
volumes variados, forma farmacêutica: preparação 
injetável especialmente manipulada uso adulto. 
Sistema lipídico ou 3:1 

7.680 mL 46.080 mL R$ 0,84 R$ 6.451,2 R$ 38.707,2 

4 

 
 

 
449341 

AMINOÁCIDOS, composição de aminoácidos: ala, arg, 
phe, gly, his, ile, leu, lys, met, pro, composição de 
aminoácidos 1: ser, tyr, thr, trp, val, composição de 
aminoácidos 2: taurina, adicional: c, glicose e emulsão 
lipídica, concentração 1: cerca de 10% + 40% + 20%, 
teor energético: cerca de 1000 kcal, forma farmacêutica 
1: emulsão injetável, características adicionais 1: em 
bolsa de câmara tripla. 

 
 

 
2 Bolsas 

 
 

 
12 Bolsas R$ 309,82 R$ 697,095 

 
 

 
R$ 4.182,57 

5 

 
 
 
 

295268 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos c, glutamina, s, emulsão lipídica, 
componentes: podendo ou não ter adição de: íons ca, 
na, l, cl, p, mg, outros componentes: oligoelementos, 
vitaminas, heparina e insulina, concentração: 
componentes: oligoelementos, vitaminas, heparina e 
insulina, concentração: componentes em 
concentrações e volumes variados, forma 
farmacêutica: preparação injetável especialmente 
manipulada. Sistema Glicídico ou NP 2:1. 

25.066,66mL 150.399,99 mL R$ 1,44 R$ 36.095,99 

 
 
 
 

R$ 216.575,94 

6 

 
 

 
295267 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos c, glutamina, c, emulsão lipídica, 
componentes: podendo ou não ter adição de: íons ca, 
na, k, cl, p, bg, outros componentes: oligoelementos, 
vitaminas, heparina e insulina, concentração: 
componentes em concentrações e volumes variados, 
forma farmacêutica: preparação injetável 
especialmente manipulada. Sistema lipídico ou NP 3:1. 

25.066,66 mL 150.399,99 mL R$ 1,53 R$ 38.351,98 R$ 230.111,93 

7 402455 

EQUIPO BOMBA INFUSORA TIPO PARENTERAL, 
material: isento de pvc, comprimento: mín. 230 cm, 
tipo câmara: câmara flexível, filtro de ar e 15 micras, 
tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de 
fluxo, tipo injetor: injetor lateral “Y” valvulado, isento 
de látex, tipo conector: conector luer lock. 
Característica adicional: fotossensível, tipo bomba: 
peristáltica linear, esterilidade: estéril, descartável. 
Embalagem individual, com data de validade e registro 
na ANVISA 

UND 529,32 UND 3.175,94 R$ 34,11 R$18.055,10 R$ 108.330,61 

VALOR ESTIMADO LOTE I R$ 638.516,25 
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ITEM CODIGO 

CATMAT 
DESCRIÇÃO 

CMM 
ESTIMADO 

TOTAL 06 
MESES 

Média/ Valor 
Unitário 

Média/ Valor 
MÊS 

Média/ Valor 
SEMESTRAL 

 LOTE III 
 HCA/PAI – UPA ZONA NORTE 

1 

 
 
 

457162 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos sem glutamina, sem emulsão lipídica, 
componentes: podendo ou não ter adição de: íons Ca, 
Na, K, Cl, P, Mg e água para injetável, outros 
componentes: oligoelementos, glicose, polivitaminico e 
selênio, concentração: componentes em concentrações 
e volumes variados, forma farmacêutica: preparação 
injetável especialmente manipulada. Descrição 
complementar: Sistema glicídico ou 2:1 

 
 
 

1340 mL 

 
 
 

8,040 mL 

 
 
 

R$ 1,17 R$1.684,8 

 
 
 

R$10.108,8 

2 

 
 
 
457161 

 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos pediátrico sem glutamina, com emulsão 
lipídica, componentes: podendo ou não ter adição de: 
íons Ca, Na, K, Cl, P, Mg e água para injetável, outros 
componentes: oligoelementos pediátrico, glicose, 
polivitaminico e selênio, concentração: componentes 
em concentrações e volumes variados, forma 
farmacêutica: preparação injetável especialmente 
manipulada uso pediátrico. Descrição complementar: 
Sistema lipídico ou 3:1 

 
 
 
 

4.320 mL 

 
 
 
 

25.920 mL R$ 1,49 R$ 6.436,8 

 
 
 
 

R$ 38620,8 

3 

 
 
 

295269 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos adulto, sem glutamina, com emulsão 
lipídica, componentes: podendo ou não ter adição de: 
íons Ca, Na, K, Cl, P e Mg, outros componentes: 
oligoelementos adulto, vitaminas, heparina e insulina, 
concentração: componentes em concentrações e 
volumes variados, forma farmacêutica: preparação 
injetável especialmente manipulada uso adulto. 
Sistema lipídico ou 3:1 

 
 
 

9.216 mL 

 
 
 

55.296 mL R$ 0,84 R$ 7.741,44 

 
 
 

R$ 46.448,64 

4 

 
 

 
449341 

AMINOÁCIDOS, composição de aminoácidos: ala, arg, 
phe, gly, his, ile, leu, lys, met, pro, composição de 
aminoácidos 1: ser, tyr, thr, trp, val, composição de 
aminoácidos 2: taurina, adicional: c, glicose e emulsão 
lipídica, concentração 1: cerca de 10% + 40% + 20%, 
teor energético: cerca de 1000 kcal, forma farmacêutica 
1: emulsão injetável, características adicionais 1: em 
bolsa de câmara tripla. 

 
 

 
3 

Bolsas 

 
 

 
18 

Bolsas 
R$ 309,82 R$ 929,46 

 
 

 
R$ 5.576,76 

5 

 
 
 
 

295268 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos c, glutamina, s, emulsão lipídica, 
componentes: podendo ou não ter adição de: íons ca, 
na, l, cl, p, mg, outros componentes: oligoelementos, 
vitaminas, heparina e insulina, concentração: 
componentes: oligoelementos, vitaminas, heparina e 
insulina, concentração: componentes em 
concentrações e volumes variados, forma 
farmacêutica: preparação injetável especialmente 
manipulada. Sistema Glicídico ou NP 2:1. 

 
 
 
 

30.080 mL 

 
 
 
 

180.480 mL R$ 1,44 R$ 43.315,2 

 
 
 
 

R$ 259.891,2 

6 

 
 

 
295267 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos c, glutamina, c, emulsão lipídica, 
componentes: podendo ou não ter adição de: íons ca, 
na, k, cl, p, bg, outros componentes: oligoelementos, 
vitaminas, heparina e insulina, concentração: 
componentes em concentrações e volumes variados, 
forma farmacêutica: preparação injetável 
especialmente manipulada. Sistema lipídico ou NP 3:1. 

 
 
 

30.080 mL 

 
 
 

180.480 mL R$ 1,53 R$ 460.022,4 R$ 276.134,4 

7 402455 

EQUIPO BOMBA INFUSORA TIPO PARENTERAL, 
material: isento de pvc, comprimento: mín. 230 cm, 
tipo câmara: câmara flexível, filtro de ar e 15 micras, 
tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de 
fluxo, tipo injetor: injetor lateral “Y” valvulado, isento 
de látex, tipo conector: conector luer lock. 
Característica adicional: fotossensível, tipo bomba: 
peristáltica linear, esterilidade: estéril, descartável. 
Embalagem individual, com data de validade e registro 
na ANVISA 

UND 106 UND 640 R$ 34,11 R$ 3.615,66 R$ 21.693,96 

VALOR ESTIMADO LOTE I R$ 638.516,25 
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ITEM CODIGO 

CATMAT 
DESCRIÇÃO 

CMM 
ESTIMADO 

TOTAL 06 
MESES 

Média/ Valor 
Unitário 

Média/ Valor 
MÊS 

Média/ Valor 
SEMESTRAL 

 LOTE IV HMML 

1 

 
 
 

457162 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos sem glutamina, sem emulsão lipídica, 
componentes: podendo ou não ter adição de: íons Ca, 
Na, K, Cl, P, Mg e água para injetável, outros 
componentes: oligoelementos, glicose, polivitaminico e 
selênio, concentração: componentes em concentrações 
e volumes variados, forma farmacêutica: preparação 
injetável especialmente manipulada. Descrição 
complementar: Sistema glicídico ou 2:1 

1200 mL 7.200 mL R$ 1,17 R$1.404 R$8.424,00 

2 

 
 
 
457161 

 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos pediátrico sem glutamina, com emulsão 
lipídica, componentes: podendo ou não ter adição de: 
íons Ca, Na, K, Cl, P, Mg e água para injetável, outros 
componentes: oligoelementos pediátrico, glicose, 
polivitaminico e selênio, concentração: componentes 
em concentrações e volumes variados, forma 
farmacêutica: preparação injetável especialmente 
manipulada uso pediátrico. Descrição complementar: 
Sistema lipídico ou 3:1 

 
 
 
 

3.600 mL 

 
 
 
 

21.600mL R$ 1,49 R$ 5.364 

 
 
 
 

R$ 32.184,00 

3 

 
 
 

295269 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos adulto, sem glutamina, com emulsão 
lipídica, componentes: podendo ou não ter adição de: 
íons Ca, Na, K, Cl, P e Mg, outros componentes: 
oligoelementos adulto, vitaminas, heparina e insulina, 
concentração: componentes em concentrações e 
volumes variados, forma farmacêutica: preparação 
injetável especialmente manipulada uso adulto. 
Sistema lipídico ou 3:1 

7.680 mL 46.080 mL R$ 0,84 R$ 6.451,2 R$ 38.707,2 

4 

 
 

 
449341 

AMINOÁCIDOS, composição de aminoácidos: ala, arg, 
phe, gly, his, ile, leu, lys, met, pro, composição de 
aminoácidos 1: ser, tyr, thr, trp, val, composição de 
aminoácidos 2: taurina, adicional: c, glicose e emulsão 
lipídica, concentração 1: cerca de 10% + 40% + 20%, 
teor energético: cerca de 1000 kcal, forma farmacêutica 
1: emulsão injetável, características adicionais 1: em 
bolsa de câmara tripla. 

 
 

 
2 Bolsas 

 
 

 
12 Bolsas R$ 309,82 R$ 697,095 

 
 

 
R$ 4.182,57 

5 

 
 
 
 

295268 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos c, glutamina, s, emulsão lipídica, 
componentes: podendo ou não ter adição de: íons ca, 
na, l, cl, p, mg, outros componentes: oligoelementos, 
vitaminas, heparina e insulina, concentração: 
componentes: oligoelementos, vitaminas, heparina e 
insulina, concentração: componentes em 
concentrações e volumes variados, forma 
farmacêutica: preparação injetável especialmente 
manipulada. Sistema Glicídico ou NP 2:1. 

25.066,66mL 150.399,99 mL R$ 1,44 R$ 36.095,99 

 
 
 
 

R$ 216.575,94 

6 

 
 

 
295267 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos c, glutamina, c, emulsão lipídica, 
componentes: podendo ou não ter adição de: íons ca, 
na, k, cl, p, bg, outros componentes: oligoelementos, 
vitaminas, heparina e insulina, concentração: 
componentes em concentrações e volumes variados, 
forma farmacêutica: preparação injetável 
especialmente manipulada. Sistema lipídico ou NP 3:1. 

25.066,66 mL 150.399,99 mL R$ 1,53 R$ 38.351,98 R$ 230.111,93 

7 402455 

EQUIPO BOMBA INFUSORA TIPO PARENTERAL, 
material: isento de pvc, comprimento: mín. 230 cm, 
tipo câmara: câmara flexível, filtro de ar e 15 micras, 
tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de 
fluxo, tipo injetor: injetor lateral “Y” valvulado, isento 
de látex, tipo conector: conector luer lock. 
Característica adicional: fotossensível, tipo bomba: 
peristáltica linear, esterilidade: estéril, descartável. 
Embalagem individual, com data de validade e registro 
na ANVISA 

UND 529,32 UND 3.175,94 R$ 34,11 R$18.055,10 R$ 108.330,61 

VALOR ESTIMADO LOTE I R$ 638.516,25 
 
 
 



 PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL. 

 

 

ITEM CODIGO 

CATMAT 
DESCRIÇÃO 

CMM 
ESTIMADO 

TOTAL 06 
MESES 

Média/ Valor 
Unitário 

Média/ Valor 
MÊS 

Média/ Valor 
SEMESTRAL 

 LOTE V 
HEO – HELAJA – UPA LARANJAL - HES 

1 

 
 
 

457162 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos sem glutamina, sem emulsão lipídica, 
componentes: podendo ou não ter adição de: íons Ca, 
Na, K, Cl, P, Mg e água para injetável, outros 
componentes: oligoelementos, glicose, polivitaminico e 
selênio, concentração: componentes em concentrações 
e volumes variados, forma farmacêutica: preparação 
injetável especialmente manipulada. Descrição 
complementar: Sistema glicídico ou 2:1 

 
 
 

1340 mL 

 
 
 

8,040 mL 

 
 
 

R$ 1,17 R$1.684,8 

 
 
 

R$10.108,8 

2 

 
 
 
457161 

 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos pediátrico sem glutamina, com emulsão 
lipídica, componentes: podendo ou não ter adição de: 
íons Ca, Na, K, Cl, P, Mg e água para injetável, outros 
componentes: oligoelementos pediátrico, glicose, 
polivitaminico e selênio, concentração: componentes 
em concentrações e volumes variados, forma 
farmacêutica: preparação injetável especialmente 
manipulada uso pediátrico. Descrição complementar: 
Sistema lipídico ou 3:1 

 
 
 
 

4.320 
mL 

 
 
 
 

25.920 
mL 

R$ 1,49 R$ 6.436,8 

 
 
 
 

R$ 38.620,8 

3 

 
 
 

295269 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos adulto, sem glutamina, com emulsão 
lipídica, componentes: podendo ou não ter adição de: 
íons Ca, Na, K, Cl, P e Mg, outros componentes: 
oligoelementos adulto, vitaminas, heparina e insulina, 
concentração: componentes em concentrações e 
volumes variados, forma farmacêutica: preparação 
injetável especialmente manipulada uso adulto. 
Sistema lipídico ou 3:1 

 
 
 

9.216 
mL 

 
 
 

55.296 
mL 

R$ 0,84 R$ 7.741,44 

 
 
 

R$ 46.448,64 

4 

 
 

 
449341 

AMINOÁCIDOS, composição de aminoácidos: ala, arg, 
phe, gly, his, ile, leu, lys, met, pro, composição de 
aminoácidos 1: ser, tyr, thr, trp, val, composição de 
aminoácidos 2: taurina, adicional: c, glicose e emulsão 
lipídica, concentração 1: cerca de 10% + 40% + 20%, 
teor energético: cerca de 1000 kcal, forma farmacêutica 
1: emulsão injetável, características adicionais 1: em 
bolsa de câmara tripla. 

 
 

 
4 

Bolsas 

 
 

 
24 

Bolsas 
R$ 309,82 R$ 1.239,28 

 
 

 
R$ 7.435,68 

5 

 
 
 
 

295268 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos c, glutamina, s, emulsão lipídica, 
componentes: podendo ou não ter adição de: íons ca, 
na, l, cl, p, mg, outros componentes: oligoelementos, 
vitaminas, heparina e insulina, concentração: 
componentes: oligoelementos, vitaminas, heparina e 
insulina, concentração: componentes em 
concentrações e volumes variados, forma 
farmacêutica: preparação injetável especialmente 
manipulada. Sistema Glicídico ou NP 2:1. 

 
 
 
 

30.080 
mL 

 
 
 
 

180.480 
mL 

R$ 1,44 R$ 43.315,2 

 
 
 
 

R$ 259.891,2 

6 

 
 

 
295267 

NUTRIÇÃO PARENTERAL, composição: sol. 
Aminoácidos c, glutamina, c, emulsão lipídica, 
componentes: podendo ou não ter adição de: íons ca, 
na, k, cl, p, bg, outros componentes: oligoelementos, 
vitaminas, heparina e insulina, concentração: 
componentes em concentrações e volumes variados, 
forma farmacêutica: preparação injetável 
especialmente manipulada. Sistema lipídico ou NP 3:1. 

 
 
 

30.080 
mL 

 
 
 

180.480 
mL 

R$ 1,53 R$ 460.022,4 R$ 276.134,4 

7 402455 

EQUIPO BOMBA INFUSORA TIPO PARENTERAL, 
material: isento de pvc, comprimento: mín. 230 cm, 
tipo câmara: câmara flexível, filtro de ar e 15 micras, 
tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de 
fluxo, tipo injetor: injetor lateral “Y” valvulado, isento 
de látex, tipo conector: conector luer lock. 
Característica adicional: fotossensível, tipo bomba: 
peristáltica linear, esterilidade: estéril, descartável. 
Embalagem individual, com data de validade e registro 
na ANVISA 

UND 106 UND 640 R$ 34,11 R$ 3.615,66 R$ 21.693,96 

VALOR ESTIMADO LOTE I R$ 660.333,48 
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