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ANEXO-I 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E APRESENTAÇÃO 
 
 

CLORETO DE SODIO 9 MG/ML (0,9% - 0,154 mEq/ML Na+) SOLUÇÃO INJETÁVEL 

SISTEMA FECHADO 250 ML     

   

SUPRI: 11.064.008.041.0078-7 

 

Cloreto de Sódio 9 MG/ML (0,9% - 0,154 MEQ/ML) em solução injetável, sistema fechado 

com 250 ml, pronto uso, acondicionado em frasco, frasco-ampola ou bolsa flexível e 

transparente e com escala graduada impressa no rótulo do frasco ou no frasco ou na 

própria bolsa. A bolsa ou frasco deve permitir o escoamento total da solução, conter 

sítios, sendo um auto vedável para adição de soluções ao interior da bolsa ou frasco e 

outro protegido por membrana e lacre de esterilidade, sítio de conexão do equipo deve 

ser adaptável e moldável a qualquer equipo e não permitir sua desconexão e vazamento. 

As bolsas ou frascos deverão ser  embalados conforme constar no registro do produto. A 

embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação, número de lote, data 

de fabricação e data de validade. 

 

SOLICITAÇÃO: 440.000 unidades. 

 

BASE DE CÁLCULO: três vezes o Consumo Médio Mensal (CMM) da Rede: 147.042 x 3 = 

441.126, fonte GSS/SMS, Inteligência de Negócios – B.I. e EXTRANET – 10/02/20 

 

PREVISÃO DE CONSUMO: em até 3 meses. 
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CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço por unidade. 
 
 

PRAZO DE ENTREGA:  

O medicamento objeto deste processo deverá ser entregue em parcela única até 10 (dez) 

dias uteis após a assinatura/retirada da nota de empenho. 

 

 

 

LOCAL DE ENTREGA:  

CDMEC - CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, Avenida 
Jaguaré 818, após agendamento prévio através do e-mail: 
 

 

agendamento.sms.sao@saudelog.com 
 

 

 CONDIÇÕES GERAIS 

 
 Indicar marca fabricante e apresentar a bula ou rótulo, quando for aplicado, do produto ofertado. 

 

 Comprovar através de cópia autenticada a Licença de Funcionamento (Alvará Sanitário), atualizado, ou 

Cadastramento definitivo da empresa proponente, bem como da fabricante ou detentora do Registro do 

Produto no Brasil, emitidos por órgão da Vigilância Sanitária local.  

 

 Comprovar a regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através de 

cópia autenticada do Registro ou da Isenção, ou de Notificação ou Cadastramento, ou ainda, se for o caso, 

comprovar que o produto não está sob controle sanitário. Para comprovação também serão aceitos “prints” 

de páginas do sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que estarão sujeitos à 

confirmação pela Comissão Permanente de Licitação. Estando o registro vencido, a licitante deverá 

apresentar cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro 

vencido. 

mailto:agendamento.sms.sao@saudelog.com
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 Apresentar cópia autenticada da Autorização de funcionamento (AFE) da empresa proponente, emitida 

pelo órgão competente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 

 

 

 Os proponentes deverão atender a Portaria 802 de 08/10/1998 – Secretaria de Vigilância Sanitária do 

Ministério da Saúde. 

 

 Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), e às 

demais legislações pertinentes. 

 

 Em caso de embalagem hospitalar, os medicamentos deverão ser acompanhados de bulas em quantidades 

suficientes para dispensação aos usuários dos serviços de saúde em cumprimento a Lei Municipal nº 

14.413 de 31 de maio de 2007, para tanto, cada frasco, bisnaga, adesivo, frasco-ampola, blister, strip ou 

estojo deverá vir acompanhado de bula. Em razão da dispensação por prescrição e não por menor 

unidade (cada frasco, bisnaga, adesivo, frasco-ampola, blister, strip ou estojo), para entrega efetiva das 

bulas de cada compra em embalagem hospitalar, todos os medicamentos deverão acompanhar no ato 

da entrega de 30% de bulas sobre o quantitativo total. 

 Os produtos a serem fornecidos pelas empresas vencedoras da(s) licitação(ões), devem apresentar em suas 

embalagens primárias e/ ou secundárias a expressão “ PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO ” , 

conforme o Art.7º da Portaria  nº 2814/09 do Ministério da Saúde. 

 

 Por ocasião da entrega na unidade requisitante os produtos devem apresentar validade equivalente pelo 

menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total. Na hipótese de absoluta impossibilidade de 

cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente avaliada pela instância gestora das 

Atas de Registro de Preços – Divisão de Suprimentos / SMS-3, a Secretaria poderá, excepcionalmente, 

admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder à imediata substituição, à vista 

da inviabilidade de utilização dos medicamentos no período de validade. 

 

 Nas notas fiscais deverão constar todos os números de lotes correspondentes às entregas. 

 

 Os medicamentos adquiridos pela Secretaria Municipal da Saúde deverão ser acompanhados de laudos de 

análise do fabricante para cada lote entregue e sempre que necessário a unidade requisitante poderá solicitar 

as especificações técnicas do produto, estabelecidas pelo fabricante como padrão de qualidade de seu 

medicamento. 
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 Reserva-se o direito à Unidade Requisitante de solicitar a qualquer momento amostras para análise, se e 

somente se, houver queixa técnica ou suspeita de irregularidade, a fim de comprovar a qualidade do produto 

contratado, subsidiando assim a opção de análise. O fornecedor deverá arcar com os custos da análise, em 

laboratório da REBLAS (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde), caso o medicamento 

ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir 

a substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das 

especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será encaminhado à 

Vigilância Sanitária para a inutilização nos termos legais. 

 

 Os frascos, frascos-ampola, e bolsas deverão ser acondicionados em caixas com até 250 unidades conforme 

praxe do fabricante, trazendo impressa a indicação quantitativa, qualitativa, n° do lote, data de fabricação e 

validade. 

 


