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Solicitamos a adequação técnica do produto ITEM 3 .

 

1-Como comprovação de que incluir no edital  especificação técnica mais detalhada pois de acordo com a
especificação atual gerou dúvidas quanto a exigência de aprovação Standart Methods e cumprimento a Portaria
da ANVISA? Seria substrato cromogênico com as características técnicas abaixo? Ou produtos similares
parecidos com a mesma finalidade poderão ser ofertados?

 

Substrato Cromogênico ONPG/MUG para 
determinação de coliformes totais e E-coli 
em águas no prazo de 24h sem 
necessidade da adição de outros reagentes 
para confirmação. Teste de presença/ 
ausência. Caixa com 200 testes. Fornecido 
em embalagem tipo flaconetes individuais. 
Validade mínima de 12 meses, com no 
mínimo 90% disponível para uso. Método 
aprovado pelo US EPA (United States 
Environmental Protection Agency) e 
aprovado no "Standart Méthods For 
Examination of Water and Wastewater". 

2-   O Substrato cromogênico  exigido pelo SAAE PIMENTA  deverá ter as características técnicas definido ONPG/MUG ?
 (constituído por substrato cromogênico orto-nitrofenil-beta-Dgalactopiranosídeo e substrato fluorogênico 4-metil-umbeliferilbeta-
D-glucoronida) para análise simultânea qualitativa e quantitativa de coliformes totais e Escherichia Coli, por leitura direta e
através do uso de cartelas pelo sistema tipo quanti-tray. Composto da combinação de dois substratos, sendo um cromogênico
ONPG (orto-nitrofenil-beta-dgalactopiranosideo) e outro fluorogênico MUG (4-metilumbeliferilbeta-d-glucoronideo), capazes de
detectar a ação da enzima beta-d-galactosidase e beta-d-glucoronidase, nos respectivos organismos alvos. Resultado confirmativo
para presença de coliformes totais em 24 horas pelo desenvolvimento da cor amarela, e resultados positivos para
Escherichia 
Coli confirmativo em 24 horas pela observação de fluorescência sob luz UV 365-366 nm, sem adição de outros reagentes
adicionais para confirmação. O flaconete lacrado individual deve apresentar identificação de lote e validade, conteúdo na forma
pulverizado, e em embalagem na forma de ampola ou frasco pequeno com tampa de rosca para realizar 
análise de uma amostra de 100mL de água.

 

3-A metodologia deve estar em conformidade e aprovado pelo Standard Methods for Examination of Water
and Wastewater 23th? O material deve possuir certificado de controle qualidade emitido por laboratório certificado pela
ISO17025. A quantificação da amostra quando do uso do produto pela técnica de NMP deve ser de até 2400NMP/100mL, em
amostras sem diluição. O desenvolvimento da cor amarela para coliformes e fluorescência para E.coli devem ser bem evidentes
para uma amostra contaminada. Para teste de seletividade inocular 3 bactérias: Escherichia coli ATCC13706 resultado amarelo e



fluorescência, Klebsiella ATCC 10031 e/ou Vibrio Cholerae ATCC 9459 resultado amarelo sem fluorescência e Pseudomonas
aeruginosa ATCC 10145 resultado incolor e sem 
fluorescência. Devem ser incluídos 6 comparadores, acompanhados de seu respectivo Certificado de Qualidade, a ser entregue
juntamente com a entrega do meio de cultura. Esses comparadores devem ser renováveis a cada 6 meses. 

 

4-- Amostras poderão ser solicitadas para aprovação do fornecimento?

 

 

 

 


