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JUSTIFICATIVA

DA CARACTERIZAQAO DO PROJETO

Os itens que serao adquiridos no presente processo serao destinados ao projeto 
Estruturagao e implantagao do banco de fezes no Hospital Universitario Professor Alberto 
Antunes para o Transplante de Microbiota Intestinal, financiado peio Ministerio da Saude 
(MS) atraves do Fundo Nacional de Saude (FNS), coordenado pelo professor Manoel Alvaro 
de Freitas Lins Neto, lotado no HUPAA.

Trata-se do primeiro banco de fezes na regiao nordeste e o primeiro no Brasil a 
proper a utilizagao da metagenomica e da metabolomica no auxilio da identificagao da flora 
intestinal para o transplante de microbiota intestinal. As doengas do aparelho digestive 
encontram-se entre as mais comuns e atingem ambos os generos. Independente da etnia, 
atingem qualquer faixa etaria e trazem grandes transtornos do ponto de vista clmico, 
acarretando perda da qualidade de vida com grande impacto socioeconomico para a 
sociedade e para o seu portador.

A proposta do projeto e oferecer aos pacientes do Sistema Unico de Saude (SUS) 
uma alternativa de tratamento da mais alta qualidade e evitando o uso de drogas de alto 
custo, a exemplo de imunobiologicos utilizados em doengas autoimunes como doenga de 
Crohn, psonase, artrite reumatoide, entre outras.

O projeto foi aprovado pelo Fundo Nacional de Saude em novembro de 2018, com 
liberagao ainda no mesmo ano do montante de R$1.182.163,37 em capital. Com este 
orgamento, foi possivel adquirir os equipamentos do laboratorio, atraves de uma dispensa 
de licitagao utilizando o marco legal da inovagao (Lei 8.666/1993, art. 24, inciso XXI).

As etapas de execugao do projeto incluem a selegao dos doadores voluntaries - que 
compreende triagem com entrevista, realizagao de exames laboratoriais, investigagao de 
consume alimentar e avaliagao do estado nutricional, obtengao do material fecal - que 
engloba extragao do DNA da amostra, avaliagao quantitativa e qualitativa do DNA, 
sequenciamento genetico e analise metabolomica da amostra. Apos essas fases, ocorrera a 
catalogagao do material biologico que podera ser transplantado e, porfim, a elaboragao do 
protocolo para realizagao do transplante de microbiota intestinal.

Diante do exposto, fica claro que a pesquisa tern correlagao direta com os objetivos 
institucionais da UFAL, tais como: - incentivar o trabalho de pesquisa e a investigagao 
cientifica, visando o desenvolvimento da ciencia e da tecnologia; - estimular o conhecimento 
dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais e promover a 
extensao, aberta a participagao da populagao, visando a difusao das conquistas e 
beneficios resultantes da criagao cultural e da pesquisa cientifica geradas na instituigao.



DA CARACTERIZAQAO DOS MATERIAIS

A aquisigao dos itens solicitados (adipometro e balanga antropometrica) destinam-se 
as atividades previstas no projeto, especificamente a avaliagao do estado nutricional global 
de todos os participantes do estudo, com base no IMG, a ser classificado de acordo com os 
pontos de corte definidos pelo Sistema de Vigiiancia Alimentar e Nutricional (Ministerio da 
Saude), considerando que tais informagoes serao imprescindiveis para a caracterizagao dos 
doadores. A quantidade de cada item foi definida considerando que a equipe do projeto 
possui 1 (uma) nutricionista, sendo necessario 1 (uma) unidade de cada item.

Os aparelhos de ar-condicionado sao necessarios tendo em vista que: a) os 
equipamentos do projeto - alocados no Institute de Habilidades Multidisciplinares e 
Microbiota Intestinal, na FAMED - requerem urn ambiente bem refrigerado para funcionar 
em perfeitas condigoes, b) houve a cessao de urn novo espago na FAMED, o qual nao e 
refrigerado e que tambem abrigara parte dos equipamentos do projeto. As quantidades 
foram definidas considerando que ha a necessidade de refrigerar as duas salas do projeto. 
A capacidade de cada aparelho condicionador de ar foi definida de acordo com as 
dimensoes dos espagos.

Em reiagao aos demais itens (cadeiras de escritorio, equipamento para 
videoconferencia e tela de projegao), estes serao utilizados para realizar reunioes com 
pesquisadores de microbiota do Brasil e de outros paises, proporcionando uma grande 
economia em custos com diarias e passagens.

A nao aquisigao destes equipamentos implicara na execugao insatisfatoria do 
projeto, no que tange a avaliagao nutricional dos doadores e receptores de microbiota; 
acarretara tambem em risco de danos aos equipamentos ja adquiridos, caso os espagos 
dos laboratorios nao sejam refrigerados, alem de diminuir o intercambio de informagoes 
entre os pesquisadores do projeto com outros bancos de fezes, haja vista que o 
equipamento de videoconferencia permite comunicagao rapida e de qualidade.

Todos os itens deverao ser entregues no laboratorio do Institute de Habilidades 
Multidisciplinares e Microbiota Intestinal, na FAMED

DA JUSTIFICATIVA DE PREQOS E DA SUSTENTABILIDADE

A pesquisa de prego foi feita com fornecedores locais e nacionais, alem de consulta 
ao Painel de Pregos do Governo Federal, comprovando que os valores ofertados estao em 
consonancia com os pregos praticados no mercado. O valor utilizado como parametro para 
o prego de cada item foi estabelecido atraves de consulta ao Painel de Pregos, sendo 
realizada, tambem, cotagao com ate 3 fornecedores. As empresas vencedoras foram as que 
ofereceram menor prego, conforme planilha de cotagoes acostadas aos autos. As 
quantidades dos itens esta de acordo com as necessidades do projeto e tambem com o 
orgamento disponivel.

Em reiagao aos criterios de sustentabilidade, demos prioridade a equipamentos com 
selo PROCEL de economia de energia e ABNT NBR 13.962/06 ou versoes posteriores, que 
especificam as caracten'sticas fisicas e dimensionais e classificam as cadeiras para 
escritorio, bem como, estabelecem os metodos para determinagao da estabilidade, da 
resistencia e da durabilidade.



DA AQUISIQAO DE PRODUTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Em regra, as contratagoes de bens e servigos pelo poder publico devem ser 
precedidas de licitagao, instrumento que a Administragao Publica utiliza para selecionar a 
proposta mais vantajosa, assegurando sempre a prevalencia do interesse publico, 
associado ao principio da isonomia entre os concorrentes.

Neste sentido, o art. 37, inciso XXI da Constituigao Federal, determina que todas as 
contratagoes realizadas pelo poder publico devem, obrigatoriamente, ser precedidas de 
procedimento licitatorio, ressalvados os casos especificados na legislagao. No entanto, 
excepcionalmente e possfvel a contratagao direta, a qual pode se dar nas hipoteses de 
dispensa de licitagao ou de inexigibilidade, previstas nos artigos 17, 24 e 25 da Lei 
8.666/1993.

No caso em tela, por se tratar de itens para pesquisa e desenvolvimento, entende-se 
que esta aquisigao alinha-se aos dispositivos do Marco Legal da Ciencia, Tecnologia e 
Inovagao (Lei 13.243/2016), que dispoe sobre estimulos ao desenvolvimento cientifico, a 
pesquisa, a capacitagao cientifica e tecnologica e a inovagao.

Por fim, informamos que a servidora abaixo listada devera dirimir eventuais duvidas 
sobre esta requisigao, bem como acompanhar a operagao do procedimento correspondente 
a aquisigao dos itens desta requisigao, cedendo todas as informagoes tecnicas necessarias 
ao bom andamento da aquisigao.
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