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TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 23089.034147/2020-45

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO

De acordo com a Lei 13.979/2020, art. 4-E, § 1º e os Incisos mencionados abaixo:

 

I. Declaração do Objeto

Kit para extração de RNA viral por coluna.

 

II. Fundamentação simplificada da contratação

O kit de extração e purificação rápida de RNA viral compreende uma etapa importante, na qual é obtido o material genético das amostras para posterior detecção viral
no teste molecular (RT-PCR), para uso no enfrentamento do COVID19.

 

III. Descrição resumida da solução apresentada

Produtos destinados a continuidade de pesquisa já iniciada, cuja alteração dos itens podem causar alteração em
resultados e na continuidade do padrão da pesquisa, diante disso foram indicados produtos da marca Axygen e Kasvi
com os quais iniciaram os protocolos

 

IV. Requisitos da contratação

Emergência sanitária e aquisição por importação direta

 

V. Critérios de medição e pagamento

Pagamento a vista mediante comprovação do efetivo embarque

 

VI. estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros: [...] . § 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da
autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput

 

 

Sinara Aparecida Farago de Melo
Diretora Administra�va

UNIFESP - campus São Paulo
 
 

Profª Dra. Nanci Cris�na Junqueira Bellei
Departamento de Medicina/Disciplina de Infectologia

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Documento assinado eletronicamente por Sinara Aparecida Farago de Melo, Assistente em Administração, em 15/04/2020, às 09:20, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Nancy Cris�na Junqueira Bellei, Médica/Área, em 15/04/2020, às 12:43, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0285264 e o código CRC E891DCE8.
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