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Guanambi, 13 de Maio de 2019 

 

A Ilma. Sra. 

Dra. LUCIANA LEÃO MUNIZ 

Diretora Executiva do CONSÓRCIO DE SAÚDE ALTO SERTÃO 

 

PREZADA DIRETORA, 

Material Médico Hospitalar – Solução desinfetante de alto nível  

 

 
 

Tendo em vista a necessidade da aquisição do material médico hospitalar – Solução 

desinfetante de alto nível para manter o funcionamento da POLICLÍNICA REGIONAL DE 

SAÚDE, mantido pelo Consórcio Interfederativo de Saúde do Alto Sertão.  

Conforme projeto básico anexo contendo os critérios utilizados para estas 

aquisições; solicitamos de Vossa Senhoria a devida autorização para a Comissão 

Permanente de Licitação, a fim de realizar o certame licitatório, para suprir a carência 

citada, conforme pauta anexa à presente requisição para mantermos os serviços já 

pactuado para o período de 12 (doze) meses.  

Agradecemos antecipadamente, ao tempo que reiteramos protestos de estima e 

satisfação. 

 

  

Atenciosamente, 

 

 

THAMARA MIRANDA 

Diretora Geral da Policlínica 
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Ref. Nº 009/2019 

 

PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO 

 Constitui objeto da presente solicitação, a aquisição de material médico hospitalar – 

Solução desinfetante de alto nível para manter em funcionamento os serviços de 

endoscopia e colonoscopia ofertados pela Policlínica Regional de Saúde. 

 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

2.1 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL 

 Policlínica Regional de Saúde, com sede a Avenida Messias Pereira Donato, 1048 – 

Bairro Aeroporto Velho – Responsável técnico: Valma Régia Gomes – e-mail 

diretoria.administrativa@policlinicaguanambi 

 

.ba.gov.br 

2.2 PRAZO DE ENTREGA 

 – Imediata; após a assinatura do contrato, conforme emissão de autorização de 

fornecimento emitida pela Diretoria Técnica/Administrativa do CIS – Alto Sertão; 

 – A entrega do material deverá ser parcelada de acordo com a necessidade da 

Policlínica Regional de Saúde; 

 – Durante a entrega, a carga e descarga dos materiais médico hospitalar e 

medicamentos ficam sob responsabilidade do fornecedor; 

 – Caso o produto seja entregue em desconformidade, os mesmos serão rejeitados no 

ato da entrega, devendo a empresa sanar o problema em até 02 (dois) dias úteis, sob pena 

de cancelamento da compra; 

 – Horário de Entrega: De Segunda à Sexta, das 08 h às 12 h e das 13 h às 15 h. pelo 

estacionamento de veículo, segunda porta a direita; – Quinze dias a contar da assinatura 

do contrato, conforme emissão de autorização de fornecimento emitida pela Diretoria 

Técnica/Administrativa do CIS – Alto Sertão. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

mailto:diretoria.administrativa@policlinicaguanambi
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 Para atendimento às necessidades da Policlínica Regional de Saúde, dispor das 

aquisições acima descritas, tendo em vista a importância dos mesmos para o devido 

funcionamento desta Unidade. 

 

4. ESPECIFICAÇÃO     

 

4.1 ESPECIFICAÇÃO DA AQUISIÇÃO – MATERIAL MÉDICO – HOSPITALAR 

 

4.1.1. MATERIAL DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL 

LOTE 01  

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

01 30 Solução química rápida, ciclo de 24h e 
mínimo de tempo para esterilização, 

ação antimicrobiana, cujo princípio ativo 
é o Dióxido de Cloro (CLO2), 

estabilizado em solução aquosa a 7% 
desinfecção de alto nível para 
reprocessamento manual ou 

automatizado de endoscópios flexíveis e 
outros produtos médicos para a saúde. 

Tem comprovada atuação na eliminação 
de bactérias, vírus e fungos. Produto não 

seja prejudicial ao meio ambiente. Galão 

com 5.000ml 

Galão  

02 10 Fita teste para solução química rápida 
para a desinfecção de alto nível de 

endoscópios flexíveis e outros 
dispositivos semicríticos. Caixa com 40 

unidades 

Caixa  

 

 
 
 
 
……………………………………… 
Valma Régia Gomes                 
Diretora – Administrativa                   
CIS – Alto Sertão             
 


