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1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o
Planejamento Estratégico, se for o caso.

A SECPA mantém em suas áreas de criação colônias SPF (Specified Pathogen Free) de camundongos (Mus
musculus) de linhagem heterogênica (Swiss Weber) e de linhagens isogênicas (BALB/C e C57Bl/6) e ratos (Rattus
norvegicus - HanUnib). Para conservarmos a nossa missão de criar e produzir animais de laboratório de boa
qualidade, isentos de contaminação, necessários às pesquisas do IEC e às instituições de ensino e pesquisa da
região norte é necessário realizarmos estudos de monitoramento sanitário completo com certa periodicidade. Apesar
de possuirmos um Setor de Controle de Qualidade Animal, este ainda está em fase de implantação, pois há a
necessidade de uma infraestrutura adequada, além da aquisição de novos equipamentos e insumos, que permita a
implantação de exames laboratoriais necessários ao controle sanitário, que envolvem a pesquisa de agentes virais,
bacterianos e parasitários, além do controle ambiental. Desta forma, necessitamos que sejam realizados os exames
solicitados, com a periodicidade, a fim de obedecer e seguir as recomendações da FELASA (Federação das
Associações Europeias de Ciência Animal de Laboratório).
Os exames devem ser realizados em laboratório brasileiro credenciado pela International Council for Laboratory
Animal Science (ICLAS), de forma a garantir a credibilidade dos resultados.
2. Quantidade de serviço a ser contratada
Quantidade: 210 , unidade: animal
Serão realizados exames a cada quatro meses de 70 animais.
3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
Imediata
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização

Nome: GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE
Nome: MÁRCIA DE NAZARÉ MIRANDA BAHIA
Siape: 1904659
Siape: 2023379
ANANINDEUA, 26 DE MARÇO DE 2019
GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE
Documento assinado eletronicamente por Gilmara Abreu da Silva
Cavalcante, Chefe da Seção de Criação e Produção de Animais de
Laboratório, Substituto(a), em 26/03/2019, às 14:49, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Marcia de Nazare Miranda Bahia,
Chefe da Seção de Criação e Produção de Animais de Laboratório, em
28/03/2019, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da
Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 8525413 e o código CRC 696F42FA.
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