
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Cl n° 528/2018 Aquidauana,29 de Junho de 2018.

Á

Da: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento 

Para: Secretaria Municipal de Administração

Solicitamos a abertura de processo licitatório para aquisição de reagentes e 

insumos laboratoriais com fornecimento de equipamentos em comodato.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de reagentes e insumos e 

serviços de comodato de equipamentos automatizados para bioquímica e 

hematologia, treinamento da equipe do laboratório e assistência técnica, conforme 

quantitativo abaixo por testes e lotes e conforme o termo de referência em anexo.

Lote 01 : Bioquímica

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. ANUAL DE 

TESTES

1. Ácido úrico 4.500

2. Albumina 1.000

3. ALT (TGP) 3.500

4. AST (TGO) 3.500

5. Bilirrubina Direta 1.100

6. Bilirrubina Total 1.000

7. Colesterol HDL sem 

precipitação

8.000

8. Colesterol total 9.500

9. Creatinina 8.400

10 Fosfatase alcalina 1.000
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11. Gama GT 1.200

12. Glicose 14.000

13. Hemoglobina glicada A1c 2.500

14. Magnésio 1.050

15. Proteína C reativa 1.500

16. Proteínas totais 900

17. Triglicerídeos 8.000

18. Uréia 8.000

19. Cálcio iônico ou Total 2.500

20. Potássio 2.500

21. Sódio 2.500

Fornecimento em regime de comodato de 01 (um) analisador automatizado de 

bioquímica.

2. Lote 02: Hematologia

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. ANUAL DE 

TESTES

1. Hemograma completo 24.000

Fornecimento em regime de comodato de 01 (um) analisador automatizado de 

hematologia.

Em relação à assistência técnica para ambos os lotes (01 e 02): A empresa 

participante e vencedora deverá, obrigatoriamente, possuir Assistência Técnica 

especializada e credenciada no CREA em Mato Grosso do Sul (apresentar
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comprovante), não podendo a mesma terceirizar este item. A Empresa deverá prestar 

toda assistência técnica solicitada num período máximo de 12 (doze horas) horas após 

a solicitação do setor, de segunda a sexta feira em horário de funcionamento do 

órgão. Todas as manutenções preventivas e corretivas, assim como a troca de 

quaisquer peças ou componentes do(s) Equipamento(s), ou o(s) próprio(s) 

Equipamento(s), ficarão por conta da Empresa vencedora.

Justificativa: Visando que somos sede de microrregião, atendemos mais quatro 

municípios, coletamos um número alto de exames por dia. Com os equipamentos 

automatizados agilizamos e temos uma maior confiabilidade nos resultados dos 

exames. Um processo de Serviço de comodato é mais vantajoso para a esta prefeitura 

pois, entre os benefícios, inclui-se fatores como a depreciação dos equipamentos que 

poderão ser renovados por equipamentos mais modernos com o passar dos anos, e 

também que, a empresa vencedora ficará com as responsabilidades de manuten 

preventivas e corretivas nos equipamentos, sendo este processo com prazo de 

determinado neste termo, ou seja, mais rapidamente que serviços contratos 

órgão para estas manutenções e consequentemente, sem a necessidade de p 

da realização de demanda dos exames.

Fonte do Recurso/Despesa orçamentária: Bloco do Núcleo de Média e 

Complexidade

Local de entrega: Laboratório Municipal

Prazo de entrega: 60 dias úteis 

Prazo de pagamento: Em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal atestada pelo 

fiscal do contrato e protocolada na Secretaria de Finanças.

Gestor e Fiscal do contrato: Gestor do contrato senhor Eduardo Moraes dos Santos 

e Fiscal de Contrato Senhora Yasmin Timóteo dos Santos.

Atenciosamente, E1— M o r a s t e  Santos
iGareate Saúde e Saneamento

Eduardo Moraes dos Santos 
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento 

Aquidauana MS
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ANEXO 01

• Termo de referência para lote 1 Bioquímica:

I -Do Equipamento: Analisador bioquímico automatizado, de acesso 

randômico e contínuo. Velocidade mínima de 250 testes fotométricos. Metodologia por 

química líquida ou seca. Possibilidade de utilizar soro, plasma, urina, líquor, 

hemolisados e sangue total. Ser capaz de realizar índice sérico para medir a Lipemia, 

Hemólise e Icterícia em amostras através de kit específico. Ser capaz de realizar o 

teste solicitado de Hemoglobina glicada através de hemólise Automática. Entrada de 

amostras em sistema de racks ou bandejas com no mínimo de 15 posições, com 

abastecimentos continuo, e reconhecimento das novas amostras sem necessidade de 

parada ou qualquer tipo de comando no equipamento (reinicio). Capacidade de no 

mínimo 85 amostras no equipamento (à bordo), podendo ser utilizado 

simultaneamente tubo primário de 5 a 10 ml, e microcubetas sem a necessidade de 

troca de bandeja. Posição refrigerada para controles e calibradores no equipamento. 

Ser capaz de realizar Diluição e Concentração automáticas de amostras. Volume de 

amostra médio para reação máximo de 25 ul por teste fotométrico. Capacidade 

mínima para 32 testes simultâneos ou 60 posições de reagentes. Os reagentes devem 

ser dedicados em cassetes ou frascos com códigos de barra, que deverão ser 

identificados por scanner a laser e possuir reconstituição automática se necessário. Os 

cassetes ou frascos de reagentes vazios deverão ser substituídos mesmo com o 

equipamento em operação sem necessidade de parada ou qualquer tipo de comando 

no equipamento (reinicio). O equipamento deverá possuir mínimo de duas probes 

(agulhas) e se química líquida ter a capacidade de realizar as pipetagens dos 

reagentes sem necessidade de abertura manual do frascos (perfuração da tampa) ou 

possuir mecanismo para realizar abertura e fechamento dos frascos automaticamente 

durante a pipetagem. Os reagentes deverão ter uma estabilidade de até 60 dias em 

uso no equipamento, para evitar perdas. Possibilidade de calibração dos reagentes 

por lote dos testes. Interface bidirecional total com estação de trabalho em Windows. 

Deverá realizar manutenção diária automática do sistema sem intervenção do 

operador. Possuir gerenciamento de amostras coaguladas e defeituosas. Consumo de 

água máximo de até Três litros por hora em operação. As reações dos exames 

deverão ser realizadas através de cubetas descartáveis ou por (cassetes) slides no
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caso de química seca, para evitar contaminação por arraste. Acompanhar Nobreak 

compatível com o analisador, com autonomia de no mínimo 15 minutos na falta de 

energia. Apresentar catálogo descritivo e comprovar o menu de testes que realiza 

todas as dosagens solicitadas na Proposta.

II - Dos reagentes e consumíveis: Todos os reagentes deverão ser da

mesma marca do equipamento, com código de barras, em suas embalagens originais, 

lacradas de fábrica, prontos para uso, não necessitando diluições, trocas de 

embalagens ou abertura da tampa dos mesmos para introdução no equipamento. 

Fornecer manuais, materiais e insumos necessários à operação e manutenção do 

equipamento, tais como: racks, descartáveis, padrões, calibradores, controles, 

impressora, assim como qualquer outro material indispensável.

• Termo de referência para lote 02 Hematologia:

em regime de comodato 01 (um) Contador Hematológico automatizado de células 

sanguíneas, com as seguintes características mínimas: mínimo de 26 parâmetros, 

com velocidade de até 70 testes/hora, possuir memória para no mínimo 80.000 

resultados e gráficos. Possibilidade de utilizar amostras diluídas para valores altos de 

WBC, RBC e PLT. Para contagem diferencial de células brancas WBC utilizar princípio 

de citometria de fluxo através de fluorescência ou citometria óptica hydrofocus free 

OCHF. Possuir um parâmetro para células imaturas que realize a contagem especifica 

somente da linhagem granulocitíca (pró-mielócito, mielócito e metamielócito). Possuir 

Alarmes para presença significativa de linfócitos atípicos, neutrófilos bastonetes, 

Blastos e agregados plaquetários. Utilizar impedância com foco hidrodinâmico ou 

utilizar dispersão de luz para contagem de Plaquetas e RBC. Determinação da 

Hemoglobina por método que comprove não haver interferência de Turbidez como: 

Lipemia ou Leucocitose na amostra e o reagente deverá possuir ausência de cianeto. 

Realizar pelo menos os seguintes parâmetros: WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, 

CHCM, PLT, NEUT%, LINF%, MONO%, EO%, BASO%, IG%, NEUT#, LINF#, 

MONO#, EO#, BASO#, IG#, RDW-SD, RDW-CV, MPV, PCT, PDW e P-LCR. Possuir 

autosampler para mínimo de 20 amostras. Volume de aspiração de amostra máximo 

de 25 uL em tubos no sistema aberto ou fechados (autosampler). Possibilidade de

modo de contagens muito baixas de leucócitos para maior precisão. Possuir Flag

I -Do Equipamento: a empresa vencedora terá por obrigação fornecer
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ajustáveis de acordo com usuário. Ciclo de inicialização automática. Mínimo de 

manutenção com apenas um ciclo de desliga. Além de possuir o gerenciamento de 

controle de qualidade interno com possibilidade de no mínimo 90 arquivos, o 

equipamento deverá possuir em seu software um programa de controle de qualidade 

externo em rede (online) e com sistema de revisão com o fabricante e com outros 

usuários (interlaboratorial) do equipamento, podendo assim atender o item 4.12- RDC 

302 / 2005 Anvisa. O equipamento deverá possuir diodo semicondutor como fonte de 

laser, para baixo consumo de energia elétrica. A Plataforma operacional deverá 

possuir interface em Windows. Acompanhar Nobreak compatível com o analisador, 

com autonomia de no mínimo 15 minutos na falta de energia. Apresentar catálogo 

descritivo ou manual técnico que comprove as especificações solicitadas. Apresentar 

declaração do Fabricante do equipamento de que possui assistência técnica 

autorizada e fornecimento de reagentes.

equipamento, exceto soluções de limpeza, com código de barras, em suas 

embalagens originais, lacradas de fábrica, prontos para uso, não necessitando 

diluições, trocas de embalagens ou abertura da tampa dos mesmos para introdução 

no equipamento. Fornecer manuais, materiais e insumos necessários à operação e 

manutenção do equipamento, tais como: racks, descartáveis, padrões, calibradores, 

controles, impressora, assim como qualquer outro material indispensável.

II - Dos reagentes e consumíveis: deverão ser da mesma marca do
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