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Ficha Técnica Descritiva do Obieto - 

Número do Edital: Pregão Eletrõnico ft 2018 1017 1 - PE 

Órgào Comprador: Prefeitura Municipal de Horizonte 

OBJETO: Aquisição de Equipamentos) Material Permanente e Material de Consumo, destinados a Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA. conforme Proposta de Emenda 07557.78400011177-03 e Proposta do Emenda 07557.78400011177-10, 
sob responsabilidadedo Fundo Municipal de Saúde do Horizonte! Co, conforme especificações contidas no Termo de 
Referencia. 

Itens - Exclusivo ME e EPP  

ITEM ESPCIFICAÇÓES UNID QL'ANT MARCA UNITÁRIO TOTAL 

BALD€ 	A 	PEDAL: 	CARACTERJSTICA 	FISICJ UHID li JOBERPLMOO 120,00 2.040.00 

ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE V 
POLIPROPILENO OEL ATE 49L _ _________ ___________ 

2' MONITOR MULT1PARAMETRO: CARACTERISTICA FISICA: UN1D i (QUiPMEO MOO. 5KV 9.300.00 9 300.00 

TAMANHO 	DA 	TELA 	0€ 	10 	A 	12 	POSSUI 
ELETROCARDIOGRAMAlECO) OXIMETRIA ( SF02) PRESSÃO 

MPWZ 

NÃO INVASIVA ( PNI) RESPIRAÇÃO TEMPERATURA TIPO DE 

MONITOR 'LCD' 1 _____  _________ 
31 TERMÕMETRO 	CLÍNICO 	POR 	INFRAVERMELHO: TTD 2 INCOTERM MOO 128.00 256.00 

CARACTERISTICA 	FISICA 	ESPECIFICAÇÃO 	TIPO 	COM TCIIOO 
ti 

CONTATO. - 
Valor letal do, itrai 11.596,00 

cnzt mil, quinhentos e noventa. seis reais 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: RS 11.596.00 (Onze mil e quinhentos e noventa e seis reais) 

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

PRAZO DE ENTREGA DOS BENS: Conforme os termos do edital 

PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, Conforme edital 

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estao inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que 
"ossam incidir sobre o fornecimento/ execução licitado, Inclusive a margem de lucro. 
O licitante declara que, nos preços ofertados estão incluidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento 
referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárlos, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamentos de pessoal, custos o demais despesas que possam Incidir sobre a contratação, inclusive a margem de 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta 
esta em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital). 

Declaramos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. (artigo 21, $ 2 0, do 

Decreto n° 545012005). 

Declaramos ainda que respondemos por todos os prejuizos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao 

transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado. 

Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos. 

Declaramos que somos enquadrados como Empresa de Pequeno Porte, bem como não há nenhum impedimento 

previsto no art. 30 § 4 da Lei Complementar 123106 e suas alterações. 

Fortaleza-CE, 16 de Novembro de 2018. 

DADOS BANCÁRIOS: 

DADOS BANCARIOS: BRASIL, Agência 3655-2- Cic. 116 541.0 

MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP 

Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 01 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - Te!.: (85) 3264.33.85 
CNPJ/MF: 05.696.30310001-04 - IE: 06.679.804-3 - e-mail: msbticltacoes@outtook.com  
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DADOS DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO:  

Leonardo Moreira Ramos de Vasnce1os, RG: 93002437058 SSP/CE CPF: 315.476133-00 - Fone: 9.9981.54.08 

Brasileiro, natural de Fortaleza. Casado, Empres1o, Residente na Rua Revüblica do Libano. 1390. Apto 1602 - Meireles. Fortaleza - CE 

Sócio-Gerente da empresa MSB Com, Rep. Ltda Epp 

Hwit Jp 1Qc0w47 
Matijr do Socone Dezena de V4oaceIo. 

RG 891 I0020V6*2 SSPCE . CPF 44t%t11348 

Sõcia-Certnte 

ii  

/ 

1(82 CRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP 
Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 01 Aldeota - CEP 60.170-288- Fortateza - CE - Tel.: (85) 3264.33.85 

CNPJ/MF: 05.696.30310001-04 - IE: 06.679.804-3 - e-mail: msbflcltacoes®outtook.com  
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Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento\ / . '/ 

Dados da Empresa Nacional 

Razão Social 

MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA-ME 

CN PJ 

05.696.303/0001-04 

Endereço Completo 

RUA EDUARDO GAROA 85- ALDEOTA CEP: 60.150-100- FORTALEZA/CE 

Telefone 

(85) -3252-6566 

Responsável Técnico 

(sem dados cadastrados) 
Responsável Legal 

[sem dados cadastrados) 

Dados do Cadastro 
	 Ela 

Cadastro N° 

8.02.571-1 (PH25Y1 6482XH) 

Data do Cadastro 

22/08/2005 

Situação 

va] 

N° do Processo 

25016.08776412005-76 

Cadastro 

8- Produtos para Saúde (Correlatos) 

Atividades / Classes 

Comercializar 

Correlato 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente) 

Empresa 	Linhas de Certificação 	Data de 

Solicitante 	 Vigentes 	 Publicação 

Nenhum registro encontrado 

Vencimento do  
Certificado 

hups://consulsas.anvisa.gov.br/ 	 1110712018 
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Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente) 

Empresa 	Linhas de Certificação 	Data de 	Vencimento dg 

Solicitante 	 Vigentes 	 Publicação 	Certificado 

Nenhum registro encontrado 

Voltar 

I  vi 

rã] 

11/07/2018 
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Cpsultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 

Detalhes do Produto 

Nome da Empresa 	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA 

CNPJ 	 87.15635210001.19 	Autorização 

Produto 	 TERMOMETRO CLINICO INFRAVERMELHO 

1 

Modelo Produto Médico 

TCI 130 

I I  

Nome Técnico 	Termometro Digital 

Registro 	 10343209018 

Processo 	 25351.49840612014-12 

Origem do Produto 	• FABRICANTE: AVITA(WUJIANG) CO., LTD - CHINA, 

RPÚ8LICA POPULAR 

Classificação de Risco II- MEP) RISCO 

Vencimento do 	VIENT3 
Registro 

ir 
Vgiwr 

https:/fconsultas.anvisa.gov.br/ 	 1411112018 



1jq12018 	 1 iodu.; que nao são Rcgula4cs pela Ajn4sa - 

I3RASIL 	Serviços Barra Govor 

ALTOCONITRAM 

(HTTLIIVRMIL.GOVOR) 

(0 
AGÊNCIÃ NACIONM DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

	

Buscar no portal 	 4 

	

9 PiuM - ;/co.leo .ns. gc'ib./a..a) 	 Perfumas (p.rguntas-rreque1Ir.) 1 LelM.çbo IIqIsI..o) 1 coloro Iconwo) 1 Serviços lse4'co 1 Iquprqnw (ç4,.lq.qrenS) 

ItAENV 

Regularização de Produtos — Produtos para a 
Saúde 

Produtos Não Regulados pela Anvisa 

Pfl 	
li 

ÇATEORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO ELABORAÇÃO. FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO 

1 Ms&gamcdor odontológico 

2 Equipamento para conlocçho de protases 

3 Equapamci,to p14 .isyação de leal.; pua óculos 

4 Fraconader. dc4adot a. miflfl4c4 a soluções Ou m005Çarn.r4,s 

5. Leitora de codigo de t ira; 

6. Máquina para fabnc.L 1' do CoopiiflvUQS 

7. Material da uso el(iu • em laboralório pala confecção co lèleaos que não ontiom cni contato com pacensI. 

t Medidor paro ovahaçt i )a lentes (IansAueIgo) ou de crrncções do oculos  

9 seladora oe erneisiagri de produtos pais saLde 

CATEGORIA 2: PRCOUTO3 F-).RÃ APOIO DE AT1\IOADE LABORATORIAL GERAL 

1. AlÇador da Ahiasilias paro li crólQoili) 

2. Agitador da soluções 

3. Ada6or pala laboralóno. a zat sanae saus 

£ Aços destada 

n 	1 Alça cc pda para nnoaotçgss 

6. Mrdt4adol de água 

1. Analisador do d.ssoluç&a da com pritdos is cógsuas 

B. Analisador 4e tamanho de pØitIcJas 

9. Aparelho de l<it Físne , , arc^ indicado Para diagrhsslco clinico IVD) 

lO. Aparelho para analiso dc l.mel.ti» 

ti. ApwSo par. ooWw..*çõo ca tr446de do arnosvas 

12. AparSto para ol.vvio.ew --,CU *ca*. pare dg*oetco dwhco ØVO 

13. Aparelho para testa oircçÕ'a cm r.o*aias 

14. Aparelho para tratamento de água. exceto es s3dlcados para pu.vcaçâo de flua pra uso em hc.i,odikJit.. aa uso podaM 

15. Aquecedor para laboratório 

16. Artigo de plástico ou vidro sem reugonta pira laboratório, exceto coletores do amostra bidõgsca ou recipientes ao cçteta 

(lVt) 

17. Aotoõavo. exato para csle:tz.çho o, produtos medico. 	
/ 

lt Btnça para laboratono 	 1 
19. Banho histológico 

20. Banho ~tia exceto para Lmpitintor, o bolsa; de sangue 

21. Calodrueiro exceto indicado para diagnóstico au ".de 

22. Càivara anaeróbica 

23 Capela O. Iluso lamina,, exceto indicada par, no Iaboralon.al em saúde (ix capela pars nianipulaçao qC órgao; e tpgdo. 

para Uan.Ø.n.e) 

23 1 Capota ou cene pata prepaaçio do naomoa, m.dcarn.floa ou qinet.tcos 

24. Cenlnfijga. exceto ind.cada para uao em laboralõno 401*0 (IVD) 

24.1 CenLrIug.. exceto indicada pare uso em banco* cle sangue 

h(lp 	 1:5 
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25 Ciwnevo e Ian.ioq d arnesØéaoa 

26. Colo.lrneto, nCe 1  rfl.do pata d'aaãsaCo Urna (rVQ) 

27. Condutivimeuo. ,xaio Micado para diagnóstico em saúda 

28. Contador de colônias .&i oSul.s, exceto indicado unta diagnóstico Cinco (IVOI 

21- Ca.tador 4. pancda .aó.icas. excetc indicado para usø ao. saúde 

30. Corado, de làma* P, r, miao~ exato iodado pala uso 001 labaat000 Circo (IVD) 

si. Corante ou solução pai i i reparo do amostra ou substancas, exceto .,dicado para diagnostico ataco (NO). 

32. CnosiaIo. exceto w.dicac, 'a'e diagnóstico clinico (NO) 

33 Oomatógtaf o. axo.tø ..c :.Øo para diagnóstico dince (IVO) 

34 C:onó.neto çd madiçSs coço cc reaçóss 

35. D.ns.tômexso. exceto iridrs,Io par. diagnóstico Cinco (P1D 

36. Digestor 

37 D.Iu.do,$eamosuas 

35, Dispensador AxAo,násco (pé .nciwna.tp os troços e %O$) 

ePÁ?. 

'1 

39, Dispensador/removedor do pa - sna para histologia 

40. Oisposibvo para abertura O., Vo J.1çôo de artigos 

41 Equipamento pata g.rcatismqlita de amostras 

42. Equipamento de proleç5o tdradaal PUÇ via Isd54O S411 Iaoratóno. 

43. E.pecRrofot&netzo exceto i,aicado pari ?gnóflcQ Cinco (FVD) 

44. Espectró.netro exceto indicado para diagrl.nflco Cinco «VO) 

45 Estufa exceto para esteS.z.flo de prodt.:o módicos e produto. pau. .mbdezamento ou estética 

46. Evaporado' cenvitu90 a - acu, 

47. F.rrnaidador Cc culturas 

41. Fitro para soluções 

49. Forno muSa 

50. Pclõ.r.ctro Go cS.a.ns 

SI. Homogeneizador de soluçÕes. excito para 44u19u e Seus darivaøO$ 

$2. Impressora do ca.setes e lâniinas Cc ~0, 

53. Incubadora. exceto iodada paia ciagnôstico cNntco (IVO) 

54 Indicado, de .Soodade de t.diinccttaçaõ do i01461 

55. indicado, risco, químico ou bicàogco 

56. Lavadora para artigos de taboratóno. exceto as lavadoras dosinfccjoras do produtos medicos. 

 

56.1 Lavadora para artigo. de laboratónri. exceto as Iav..do.ss de mooplacas e tavxdoras para onsaio xntxsløiõgicos (IVO) 

57. Leitora de Iiuore~ excito rIdicada para diagnostico Cinco tIVD) 

SI Lenço pam assepsia da pele 

69. Licllbzadoi' 

60 Lusimetro 

61. Medico, de 02 drssçta4o ao. amoflas 

62. Medidor do pfl, exceto indicado para diagnostico dinico QVO) 

63. Medidor do ponto do tusôo 

64 Mcsoscópo. exceto indicado para procedimento mi-dico ou odcetclõgioo 

65. Miaõiomo pata t~ excito adz.do pan diagnostico dnto (It) 

66. Mot4Éno par. laboçatôoo 

67. Mc.nho do WnosVas iMitas, 

SI Monw de aesca,.a*,  bctaano. excito mdicadp para diegn*sticÕ clinico (NO) 

69 Mornado'c. aulcmatc ?. de Utriras e IaflhJtKIa* 

70. Navalhas paz, micrõtc'T.as e cflostato. 

7*, Osmão.etro. exceto ir. -tajo para diagnóstico clinuco (IVO) 

72. Pipeta autornàt,ca 

73 Pipeta ou nxcsoppe t inoal caØares ai maocvwstas (se,, raagoeies) 

741 Placa aquecida:rafngç a Ia pera b.stolo.ta 

75. Porta algodão 

76 Poita popaleta 

77 Processador de PuA, e'o v.cado para Iatiocatcno da,co OVO) 

76 Pcceszadora da tecidos v ro histologia exceto indicado pare uso em laboratono dinco (tVD) 

79, Produto para teste de soft';)es de apliaç.)o não diagnóstico 

ao Radmetso exceto para • r , ei.. aparelhes de fototarapia 

à  Raopatte para descarte .4 rasãduos Orgõncts Ø.xo) 

62. Retrato,cuo exceto w'diçido para oiagnósiico diflco 'IVO) 

63. Setotiora do embalagçit de anjos para laboratónos 

84. Suporte pare artigos 4' Iabor.'*tó' Io 
as Teniporizador 

86. Ttjtadou 

67. Viacosimetro, exceto indiçado r u , a 0'sujo4atuco Cinco (NO) 

CATEGORIA 3; PRODUTOS UTILIZADOS PiflA APOO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR 

1. Aparelho pata tratamento ou acondiuononjr nto ambiontal 

1.1 Condicionadores de ar 

t. 2 Plirtuçedor Ge - 

1.3 Essod.z.dacia ar 

z;tp np001iI 
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1 4 Umidificador da ar 

2. 9adv 

3 õande;a. o,iceto pata eUerLnção 

4. Oalroira para s,paroç4o de arnbío,It0s 

4l 

S. Bombo a acuo 

6. CalØsa 
7. C.nlS da ai compnmido 

8. Cetal d.gaa. m.da.ais 

9. Central ao vâwo 

lo. Compressor de ar 

11. Conceniredor do 02. eao de uso p,aIoaI 

12 Cortado' da sopot Para confecção do moldes 

13. O.açosàtvo para at,irl.wa da Fod'tO'  n,edcO$ 

14. Equipamento poro ocondicionamonlo ou transporte do produtos 

14 1 Carro 30 erno;énci. (Uanworte de medcamentoi equpsmentos e mnstnj.nenia. par. procedimentos n'êøco.J 

exceto quando pc, iw painel com conexões Soutos flidraUKa) cu de gaaes pare produtos rned.cos. 

15. Equipamentos par. Livenden. 

16. Escada pera p.oel. eceto .flceda para *frà 

17. Escova paro limpeza • produto; em geral 

18. Escova pata l.tuipez8 1114~ casso~ sial ant.m.c,ob.ar,o 

la. EMaScedor de residi it ho.pdalase.. exceto para uSo no local de procedimento em saude 

20. Poção por. propaIeç&i c. alimento; 

2*. Gol para absorção 00 trai luco orgânico. 

22. Geladeira e Çr..z.. das r4. geral exceto para em,ozonanlorito de vacinas bolsas ao sangue. mordas  OrQàos) 

23 Gndoi' 

24. Incinerador de rosiduos ti 1 pilalarce 

25 Indicada 1 voo. qu;iflico 1 i b.c4ogco 

26. Ilesa. cadeira ou outro skocdt sem wdcaçâç para apOio .x vOCedaisstO rreo.00 Cia cdCntCIOÇICO. 

26 1 Mocho OdOntâÕ3iCo Da di.rgco. 

26 2 Cederas de espera 

26 3 Móveis pare ca1JtÕrcd,ria, (AsMas, cadeiras, almanos e OuO0s suporte,) 

26 4 lAssa de Mayo (wpale (e i1;b'utneflal orlsg.00) 

26. 5 Mesa de cabecoxa Mesa paro 

26. 6 Wocsóps.a 

27. Negatoscopio 

28. Papel h.gilnico 

23. Pio bosçatalat 

3D Protetor auncula' de rui%s 

31. Pwfc.dor da igvs, exato os inçadOS M4 punfcoção de eguá p orre USO CiA ho'floo.õiii.e de uso pç,ttãbl 

32. Reopsoni. não Azado ao corpo para coleta de rvSiduos &gàn.cø. 

33 Reop4ent. paza cGeta ou scondiclo.Iansisnto de produtos em geral 

34 Ragiwadoe do lsnp.rsaara ou iadadó ranseotal Ilennotwdrcçrso) 

35. Roupa de ama, exceto do usa hoep.tlar deacaitàvd 

36 Sacador de a, mediatal 

37. Sel~ de embalagens øe prqdutos medcos 

$8. San de cornunlceçho hospitaJai 

39, Sistema de sinalização IiOsÇ4tLa' 

CATEGQBIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OJ TRINAMU4TO MEDICO 

1 Mareq..rn cate te.w'nrio .nad.co 

2. Modelo de Ó'gÓO para enlato 

3. Seouladoe de futções 5s.9lÕ.ca , para omitino 

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAUDE COLETIVA 

1 MnadJna para sesrlesIaç4o 

2 Son'tca para dedelizaçio 

3 lr.strumoiito para eiim.naçõo do parasita& e  snwWa  

4 Reap.e.ite para Icondc.una,r..sILG de ~vetes 

CATEGORIAS: PRODUTOS PARA COIOOICIQtiAII€NTO P13100 Di) PRA1ICA ESPORTIVA 

¶ Ueitapezag.nasbc. 

2 Sola 

3 Cadeia de todo&e bciç.etn paro port.ouios de iiccendadcs esp000is para uso em pratica aespcub'vs e con1p.tç5, 

4 Cronõrnevo 

4.1 Relógio pare trem lento 

nttp llponal.anvisa.gov.bi!regtstros.e.outorizsic005/prorJU%os 	 315 
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5 Dardo 

6. Dilatado, nasal aderi-o 	 '- 

Equipamento. pa.os para ccnuac* 6  eao risiço 	 z 	) 3S 
5 1 8.c.deta .rorn.trca axcc..ci tic,çad.., çaza c.a;-"t-ca nssdco) 

82 H&I.,O. 

3.3 EstaÇões do MuicuIaÇóO 

8 4 Rensaøoro 

8 5 Apa'dho 5afa .bdiTÔnais 

$6 Esteira orgomeulça (exceto indicadas para aIauflObtiCa  medico, 

O Mesa u,j cedera pai. massagcm 

10 Equipamentos exciustvos para acsdomius do QhlLjSlhi 001110 domiciliar. (Exceto eIetioe.timt4ødore% rflusCi.iIsIGse CSnitês 

de bronzeamo,ltOI 

li Podóinetro (contado ,  de pat..ovdistãflca parcouiidat 

12 Prolror riSo ortopedico de pastes do Áp3 

13 Tablado exceto paia tlsicteropa 

li Vaia para sajto 

CATEGORIA?: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMtSTICO 

- Absorvente higiênico 

n 	
2 AMeia P3i-S CW unhias 

3, Aparelho para tratamento ou acor.dconarnenta ambentãi 

3.1 Cocdç.o.iaicr.s G4 w 

3 2 Puiihcador dcci 

3.3 Iistcnhizadc,r de ar 

3.4 Umidilicedor do ar 

4 Basanças 

5 Barbeado. 

6 Bengala ou outro tope cc de uso não Gslo$aCo 

7. Chupeta 

8 Laca odontologca 

9. Escova para casos 

ID Esçcsfl para limpeza 1 

SI. Fio cantai 

12 Lâmina descarurel, w as i Uldic.da paro psoccdirnon:o dl saCide 

IS. Lente para ampliar *Scttat 

14 Limpa&s de hnLIa 

IS. Mi.madçre o bico 

IS. Mantas e  cobertores cem r &aço ttr.p&iraca 

li. MasssQeedord.gengrxa 

fl 	 l8 Massagndo mçiicj.r ti  notadas. c.adoira, pclvonas. colchõe, etc) sem t.Sicaçõas tcTOpéutcas 

19. Mordedom para IactOnIO,. 

20 Ocubi pa'. presbopiii 

21. Passada, de tio dental 

72. Podam para estiinulaçt-, so*iet 

23. Produtos srtocos sons inscaçlu ia iir.o em 	saude 

24 Purificador de áçua 

25 Sauna 

26. Seca*o. 	de e escova 	cebdos 

CATEGORIA 3: PRODUTOS DE USO GEáL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÕRtOS DE PRODUTOS PARA 

SAÚDE 

1. Càmera totograbca ii. u geral 

2 Equipeanonto de Iniormitica Co,~ eiaJ 

3. Çlnse totogriflco comum de sIo geral 

4 F sador ou rtrelados de rdm5 

S. Gravador de ruagens, osceto os ndcaaos para regitro de sinsi Ou III'.gen. 'ieC<a' 

6 Impressora excetos, indicada. pais registro de sinais Ou Imagens módica. 

7. Monitor ao .,d.o exceto s. indicados para OxiOiÇSO 00 iflifldfll mtdsca, 

8 Õxeo lubrificante 

9 F'opei t.,mo-tensivel exCeto ncado para reçistio de sus.., Os .s,.gen, modcas 

CATEGORIA 9: PARTES E ACISSORIOS PARA PRODUTOS NAO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAUDE 

hItp fliplorIal anvisa.govbr/rogisUos-e-autorizacuestrodUIospaid.zi.sflud&ptodUto,..que.nlo.saregu;ados.pela.dnyisa 	 4 5 
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CATEGORIA 10: ALGI$$ 1 PSOOÇTOS UTIL(ZAOOS EM LABORATORIOS 

1 VidreM material e 1 1. sumantal do uso geral para IaboiatÕno (pipelas. ponteiras. provotos, tubos dø 	IR 
l*nhpnss, amara, pau iOntagtm do colula. piratas do nau,, ate) 

2. Reagentes quínlicos • Ilados que  não tenham flnaldmdo ospa&Iics par. O4agflÓSbCO in w"(sOlUÇó.s a04 
álcoois. ndadocn :e pklj e dc.,,.is resgentes que não esIe1Sm &eetbnwn!e retaaon.dOS Ou Oompoa.arn uni La de 

d'.Qnôsaco e' aro 

3 Meios de w*Ira e p104 44 não deflnadoa ao d.,nostco humano (pesquisa ciotibfuca, uso vetsnnànç, canhçcÁø 44 4900. 

conholo ambiontal contn!. de medicemonlos ou de alirnenlos. anM',e industrial, dentre cub'oe) 

4 Moios do cultura eni fo.ti de pós desidratados it suplornontos para enriquecimento de meios e demais produtos não 

acabados que necessitaa na procesamen» a ccntcles a.ca.itaoos pelo usual» 

5 ndcadores biológico. 

6 Reagentes e maianas de •otetnoa 4.sbnado; capo 4,c.nientc $ avaliação do qualidade em testes de prcticiÕnçie Do da 

comparação e'tedaboraiooal 

7. Reagentes ou conjunto' de r:gentea montados no próprio serviço poro selem utiuzsdos eirdusjvam.nte ria rrcanto 

sislutu~ seguindo pnolo.00IGS da flb.lho delinidos sendo proibida sua coni.rotzaçáo ou doação 

$ Reagentes latatonais qu. não se3am . jinados ao C.gnostco em emolt'. humar,a 

9 Produtos destinados .sdusrvamente a Ir tosca conbdo de dopagen' esporra wro resultado não soja utd;Jado para a 

finalidade do tratamento ou saúdo 

lO. Produtos de uso oxduuao em pesquisa. incuindo os iniponado5 o rotulado. tolho RIJO - Heseariz Liso Only 

II. Geradores de gás o indicadores do anaorotno.e 

12 Reagentes comercializados cano Irisunos par;  fabricação de VQO~1 ~a dagnOstCc 1 ttO e pradutos em laia 

r$rm04isfla de prcdt.ção 

13. Produtos destinados exclusivamente  é  medicina legal (pericia e investigação policia». 

14. Produto, utilizados eldusivamonto por técnicos do fornocedor de instrumento, para diagnostico in vivo em piocodimefito, 

de limpeza e manutenção e que não são comeroalazados ou disponibuzsdos ao mercado cofio Placas de cibração 

padrão para r.albnçêo dl uni ensaio espec4co soluções o. IrnØeZa e manuterçáo. etc 

IS Est.pta.cna 

16. Cassoto plastco para  hiitdoia 

17. F,sndore& celulares 

3.1,1 .1 Goiflr (htt:í(wIuw ocossOafllDrmaCao.00V.br!) 
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