
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Universidade Estadual de Montes Claros
Setor de Compras do Hospital Universitário
Clemente de Faria

 

Ofício UNIMONTES/HUCF/DIRA/COMPRAS nº. 14/2021
Montes Claros, 25 de junho de 2021.

À Seplag

Centro de Serviços Compartilhados-CSC/SEPLAG

Rodovia Papa João Paulo II,4143

Cidade administrativa-Serra Verde CEP:31630900-Belo Horizonte/MG

  
Assunto: Intenção de  Carona a Ata de Registro de preços Estadual/CE.
Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2310.01.0004033/2021-11].
  

Prezados(as) Gestores(as)

De acordo com o DECRETO N° 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, que regulamenta o
Sistema de Registro de preços previsto no art. 15 da lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
manifesto a intensão da  Universidade Estadual de Montes Claros-UASG 451294, em fazer
uso da Ata n°822/2020 de Registro de Preços do Estado do Ceará , cujo órgão Gestor é
a Secretária de Saúde/CE UASG:943001- com vistas à contratação e aquisição de Máquina
Unitarizadora de medicamentos, conforme descrição a seguir, com o fim de adquirir, nos termos,
condições e especificações contidas na ata supra o seguinte item, que atenda às
necessidade desta:

Fornecedor Vigente
Até

Nº
do

Item

Código
do Item

no
Catálogo

Unidade de
Fornecimento Descrição Quantidade

para carona
Valor

Unitário Valor total

MÁQUINA
UNITARIZADORA

DE MEDICAMENTOS
Características
Mínimas: Deve
possuir sistema

integrado de corte,
unitarização,
codificação e
selagem de

comprimidos no
blister em uma única

operação. Deve
unitarizar, codificar e

selar ampolas,
frascos, frasco

ampolas e kits em
embalagens plásticas.
Capacidade mínima

de corte com a
unitarização
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10.780.790/0001-
29- OPUSPAC
INDUSTRIA E

COMERCIO DE
MAQUINAS

LTDA

29/09/2021 01 999480 Unidade

automática
sincronizada deve ser

de até 2200
comprimidos/hora.

MÓDULO DO CORTE
DE BLISTER
Totalmente

automático com
capacidade pelo

menos 100 cartelas,
cortar no mínimo

2.200 comprimidos
por hora. Possuir

dispositivo de
segurança. Deve ser

eficiente, de corte
seguro, oferecendo

perda mínima de
medicamento. Possuir

em Português,
software com
comando e

funcionalidade em tela
para inserção das

informações do
tamanho do blister.

Deverá possuir
parâmetros de corte

pré cadastrados,
opção de cadastro de
novos medicamentos

e medição do
tamanho das cartelas
de modo automático.
Parâmetros do corte

de blister: cortar
cartelas alinhadas de

forma horizontal,
vertical ou diagonal na

faixa mínima de 30
mm até 80 mm de

largura e 64 mm até
140 mm de

comprimento. Deve
executar corte em
blister do mercado
hospitalar mundial.

Equipamento deverá
ter estrutura robusta,
colunas construídas
em alumínio maciço

ou aço maciço
inoxidável ou material
similar; placas de aço

maciço inoxidável,
deve ter 02 rodízios

fixos e dois móveis. A
carenagem do

equipamento deverá
ser em aço inoxidável
ou similar em material

anticorrosivo, para
suportar produtos

químicos relativos a
desinfecção do

ambiente hospitalar.
Motores e fiação não

deverão ficar
aparente. Inclui todos

os dispositivos de

1 260.000,00R$260.000,00
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segurança. Transporte
para unitarizadora

deverá ser
automático. A

identificação dos
medicamentos já

cadastrados deve ser
feita através de leitor
de código de barras.
Deve possuir monitor

(incorporado ou
separado). Software

em português.
Software deverá ter

aviso de erro,
histórico de relatório
de erros, controle de

produtividade,
histórico de acessos,
deve permitir cadastro

de medidas de
cartelas de

medicamentos,
Deverá permitir a
identificação dos
medicamentos já
cadastrados por

leitura de código de
barras, na caixa

primária. Deverá ter
alarmes. Permitir

cadastro do mesmo
medicamento com
formato de cartela
diferente. Deverá

possuir memória não
volátil e memória de
backup, assegurar

que os dados serão
salvos em caso de

falta de energia.
Software deverá ser

indutivo, deverá
possuir simulação de
corte, deverá possuir
reset de contagem,
possuir histórico de

medicamento
cadastrado, possuir

solicitado histórico de
acionamento de

emergência. Deverá
apresentar relatório
de produtividade, de

contagem, de
velocidade, tempo de

funcionamento e
produzindo. Possuir
função contagem,

contagem lote
cortado, inclusive

caso a máquina pare
UNITARIZADORA
Deve embalar os

medicamentos nas
seguintes dimensões

aproximadas:
embalagem tamanho

60 x 60 mm usada
para comprimidos.
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mínimo de dois tipos
de discos

alimentadores
disponíveis;

embalagem tamanho
60 x 100 mm usada

para frascos de até 3
ml. um disco
alimentador
disponível;

embalagem tamanho
70 x 130 mm usada

para frascos ...

VALOR TOTAL  R$
260.000,00

 

 

Atenciosamente, 
  

Documento assinado eletronicamente por Priscilla Izabella Fonseca Barros
de Men, Superintendente, em 25/06/2021, às 17:42, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 31408421 e o código CRC 332251BD.

Referência: Processo nº 2310.01.0009518/2021-35 SEI nº 31408421
Avenida Dr. Ruy Braga, S/Nº.  - Bairro Vila Mauriceia - Montes Claros - CEP 39401-089
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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