
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO – PNUD 
 

PROJETO BRA/05/044 - Análise e Controle de Produtos derivados do Tabaco 
 

Aquisição e instalação de (02) máquinas de fumar (equipamentos para a queima, 
coleta e análise de componentes de produtos derivados de tabaco - conhecidos na 

literatura científica mundial como “Smoking Machines”) para o Laboratório de 
Análise, Controle e Pesquisa de produtos Derivados do Tabaco da ANVISA. 

 
Manifestação de Interesse nº 12009/2009 

 
1. O BRA/05/044 tem como objetivo equipar o estado brasileiro para a produção de estudos 
e pesquisas que facilitem a formulação de uma política de controle e prevenção de doenças 
oriundas do tabagismo. Tem como resultados esperados: dotar o governo brasileiro de uma 
estrutura especializada para realização de análises fiscais e de conformidade de produtos de 
tabaco e de pesquisas em diversos segmentos relacionados a esses produtos, visando maior 
controle, redução de seu consumo e dos malefícios causados à sociedade. 
 
2. O Laboratório de Análise, Pesquisa e Controle de Produtos Derivados do Tabaco tem 
como função básica promover atividades voltadas para o controle administrativo-sanitário de 
eventos relacionados à exposição aos derivados do tabaco. Suas principais ações estão 
fundamentadas em critérios legais, considerando-se que as análises se constituirão em 
instrumentos importantes na identificação destes indicadores, além de se tornarem 
imprescindíveis às ações de vigilância sanitária no contexto da saúde pública. 
 
3. Nesse sentido, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD convida 
empresas elegíveis a manifestar seu interesse para o fornecimento de 02 (duas) máquinas de 
fumar (equipamentos para a queima, coleta e análise de componentes de produtos derivados de 
tabaco - conhecidos na literatura científica mundial como “Smoking Machines”) para o Laboratório 
de Análise, Controle e Pesquisa de produtos Derivados do Tabaco da ANVISA a ser construído 
no Rio de Janeiro/RJ, Brasil). Serão adquiridas 01 Máquina de Fumar Linear (Linear Smoking 
Machine) e 01 Máquina de Fumar Rotatória (“Rotary Smoking Machine). 
 
4. As empresas interessadas deverão atender aos seguintes requisitos: 

� Incluir no pacote de aquisições o treinamento na utilização dos equipamentos no local de 
instalação dos mesmos. 

� Os equipamentos deverão ter garantia de fábrica de pelo menos 02 (dois) anos. 
� O fornecedor dos equipamentos deverá possuir assistência técnica no Brasil. 

 

5. Os interessados deverão manifestar interesse e apresentar documentos, catálogos e 
portfólio contendo as especificações técnicas dos equipamentos. 

 
6. As Empresas interessadas podem obter informações adicionais em consulta ao website 
do PNUD, http://www.undp.org.br, link “Licitações e Contratos / Avisos de Licitações”. 
 
7. Manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até 09 de fevereiro 
de 2009. 
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