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MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 32/2019
PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2019
PREGÃO COM PROPOSTA DIGITAL
O MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA torna público que se encontra aberto o Processo Licitatório nº
32/2019, modalidade PREGÃO PRESENCIALC/ REGISTRO DE PREÇOSNº 15/2019, nos
termos da Lei nº 10.520/02, com aplicação subsidiária da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, com o objeto: registro de preços para futuras aquisições de
medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.O presente
Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no site: www.marlieria.mg.gov.br.
Informações pelo e-mail: licitacoes.marlieria@gmail.comou pelo tel.: (31)3844-1160. Pregoeira:
Andréa Aparecida Quintão.
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A Prefeitura Municipal de Marliéria, através de sua Comissão de Organização do
CONCURSO PÚBLICO, Edital 01/2019, comunica a retificação no edital, a saber:
Onde se lê:

FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO I: BIOQUÍMICA CLÍNICA: Conceituação, metodologia, fundamentos e objetivos.
Organização, práticas, propósitos, controle de qualidade e instrumentação do laboratório clínico moderno.
Preparação do paciente, condições para o atendimento, coleta ou recebimento dos materiais biológicos, manuseio,
transporte, acondicionamento e armazenamento destes. Exames: dosagens, particularidades, interferências e
interpretação dos resultados. Enzimologia clínica. Avaliação Laboratorial do Equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base;
da função renal; da função endócrina; da função hepática; da função pancreática exócrina e endócrina; das
dislipemias; das doenças cardiovasculares; dos distúrbios ósseos e musculares; dos distúrbios do metabolismo do
ferro e das porfirias. Estudo dos líquidos biológicos extravasculares; Estudo dos marcadores tumorais; Automação
em Bioquímica Clínica. HEMATOLOGIA: Hematopoese normal e células sangüíneas. Anemias hipocrômicas,
megaloblásticas, hemolíticas, aplásticas, diseritropoiéticas e secundárias. Hemoglobinoplastias. Coagulação,
distúrbios vasculares e plaquetários de sangramento. Imuno-hematologia: detecção de anticorpos, antígenos de
grupos sangüíneos, testes pré-transfusão e transfusões sangüíneas. Interpretação clínica de eritrograma e
hemograma: valores de referência. Índices hematimátricos. Hematoscopia normal e patológica. Alterações
qualitativas e quantitativas do sangue. Coleta e métodos de colocação para exames hematológicos. IMUNOLOGIA:
Sistema imune, células e órgãos deste. Geração de respostas das células B e T: antígenos, imunoglobulinas,
interações antígeno-anticorpo e complexo de histocompatibilidade. Mecanismo efetores imunes citocinas,
complemento, respostas mediadas por células, migração oleucocitária, inflamação e reações de hipersensibilidade.
Respostas imunes a doenças infecciosas, vacinas, imunodeficiências e autoimunidade. Análise laboratorial de
substâncias terapêuticas e tóxicas para monitoração de drogas. MICROBIOLOGIA: Taxonomia, anatomia, fisiologia,
patogenecidade e virulências bacterianas. Classificação, taxonomia e identificação das micoses humanas e provas de
sensibilidade aos antifúngicos. Colheita, transporte, processamento, análise e informe das culturas. Bactérias de
interesse clínico: enterobacteriáceas, bacilos, bastonetes, cocos, espiroquetas, micoplasma e ureaplasma. Provas de
sensibilidade a agentes antimicrobianos: resistência, determinação da atividade inibitória e da atividade bactericida,
combinações de antimicrobianos e testes de eficácia terapêutica e prevenção de toxicidade. UROANÁLISE: Amostras,
coleta, transporte e conservação da urina para exames de rotina e bacteriológicos. Funções e doenças dos rins e
testes da função renal. Exames físicos e químicos da urina. Sedimentocospia urinária. Análises especiais de urina:
distúrbios no metabolismo de aminoácidos, da porfirina, dos mucopolissacarídeos e das purinas. PARASITOLOGIA
CLÍNICA: Parasitos intestinais: colheita, preservação, exames macro e microscópico da amostra fecal fresca e
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preservada e identificação dos parasitos. Parasitos do sangue e dos tecidos: métodos e identificação. Exame de
aspirados, dos tecidos, da urina, das secreções e de material de biópsia. Imunodiagnóstico das parasitoses: testes
sorológicos ou imunoensaios e imunológicos. Biologia molecular: métodos moleculares no diagnóstico das
parasitoses humanas. BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR: Dinâmica celular. Função e estrutura das proteínas. Ácidos
nucléicos, código genético e síntese das macromoléculas. DNA recombinante e genômico: reação em cadeia da
polimerase. Energética celular: glicólise e oxidação aeróbica. BIOSSEGURANÇA: Riscos físicos, biológicos, químicos,
ergonômicos e de acidentes de trabalho em laboratórios. Biossegurança laboratorial: organização, práticas seguras,
medidas de controle, programa de segurança, avaliação e representação dos riscos ambientais. Procedimentos de
emergência e treinamento e segurança em laboratórios. Equipamentos de proteção individual e coletiva. Manuseio,
controle e descarte de produtos biológicos. DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA: Código de Ética
Farmacêutica. Portaria n.º 344, de 12 maio 1998, do Ministério da Saúde (atualizada).

Leia-se:
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO I: 1 Conhecimentos técnicos profissionais aplicados a laboratórios de análises
clínicas. 1.1 Coleta, transporte, preservação, processamento primário das principais amostras biológicas. 1.2
Controle de qualidade e estatística. 1.3 Biossegurança. 1.4 Automação. 1.5 Princípios básicos de química clínica:
cálculos e reagentes. 1.6 Desinfecção e esterilização. 2 Métodos diagnósticos em imunologia clínica. 2.1 Diagnóstico
laboratorial das doenças infecciosas (sífilis, chagas, toxoplasmose, rubéola) e das hepatites virais (marcadores de
hepatites). 2.2 Hormônios. 2.3 Diagnóstico laboratorial de HIV. 2.4 Diagnóstico laboratorial de doenças autoimunes.
3 Bioquímica, Dimensionamento e controle de estoques: Padronização de medicamentos. Classificação e codificação
de materiais. Boas práticas de estocagem de medicamentos: Estocagem de medicamentos Termolábeis; Estocagem
de medicamentos imunosorológicos; Estocagem de medicamentos de controle especial; Sistemas de distribuição de
medicamentos. Garantia da qualidade e manuais de políticas e procedimentos operacionais padrão; Epidemiologia
dos erros na medicação e estratégia de prevenção; Esquemas de manutenção de soro; Diluição de medicamentos;
Estabilidade dos medicamentos; Preparação de misturas parenterais. Serviços especializados em dispensação de
materiais e medicamentos; Diluição de Germicidas e Correlatos A importância do controle microbiano; Desinfecção e
esterilização; Detergentes; Desinfetantes; Uso racional de antibióticos. A farmácia e o controle de infecções;
Resolução RDC n° 67 de 08 de outubro de 2007. Regulamento que institui as boas práticas de manipulação em
farmácia – BPMF; Manipulação de sólidos; Manipulação de líquidos e semi-sólidos; Portaria 344 de 12 de maio de
1990. Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial;Princípios Gerais da
Farmacologia. Quimioterapia das Doenças Microbianas/ Neoplásicas e Parasitárias. Classe Terapêutica dos
Medicamentos. Vias de administração de Formas Farmacêuticas. Farmacocinética e biodisponibilidade. Reações
Adversas a Medicamentos. Interações e Incompatibilidades Medicamentosas; Código de ética profissional e
responsabilidade técnica.
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