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Fundo Municipal de Saúde, Analisador de Hematologia Automatizado, conforme relação,
quantitativos e especificações constantes no edital e em seus anexos.

23/2022

c) Modalidade: Pregão eletrônico

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

61/2022 - PE

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 14/10/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

EVOLUCAO COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS

R$ 62.000,001,000 62.000,00001 - dimensão e peso compatível com o equipamento, deverá ser
resistente a ferrugem e com pintura compatível com o equipamento,
deverá possuir sistema de armazenamento de dados de no mínimo 12000
(doze mil) resultados, com possibilidade de qualquer tipo de
armazenamento externo; deverá possuir sistema de volume de amostra
aspirada com no mínimo a seguinte configuração de no mínimo 50
(cinqüenta) microlitros para CBC + Diff, de no mínimo  30 (trinta)
microlitros para CBC, para o modo de medição normal de 10 (dez) ou 20
(vinte)  microlitros para modo de pré-diluição, podendo ou não possuir
modo capilar, mesmo com adaptação; deverá possuir no mínimo os
seguintes modos de medição: aberto, fechado, pré-diluição, alto wbc,
baixo wbc e capilar; deverá possuir capacidade de leitura para no mínimo
60 (sessenta) amostras por hora; deverá contemplar no mínimo o sistema
de modo aberto e fechado, sendo que no modo fechado o tubo deverá ser
introduzido no equipamento com a tampa, de forma manual e sem o
contato com o operador; deverão ser liberados pelo menos 25 (vinte e
dois) parâmetros, devendo  possuir no mínimo na série vermelha: RBC
(contagem global de hemácias – impedância), HGB ( hemoglobina no
método colorimétrico), HTC (hematócrito devendo ser calculado a partir
do histrograma de RBC), VCM (volume corpuscular média, devendo ser
calculado através de RBC e HGB),  CHMC (concentração de hemoglobina
corpuscular média, devendo ser calculado através de HCT e HGB), RDW-
CV (amplitude de distribuição dos eritrócitos medido como coeficiente de
variação – calculado a partir do histrograma de RBC) e RDW-SD
(amplitude de distribuição dos eritrócitos medido como desvio padrão
devendo ser calculado a parir do histrograma de RBC; na série
plaquetária:  PLT (plaquetas  através de impedância), VPM (volume
plaquetário médio, devendo ser calculado a partir do histograma de PLT),
PDW (índice de anisocitose plaquetário, devendo ser calculado a partir do
histrograma de PLT,  PCT (plaquetócrito, devendo ser calculado a partir
do histrograma  de PLT; na série  branca: WBC (sendo contagem global
de leucócitos devendo comparar impedância e comparado a quantidade
contado de leucócitos para diferencial, sendo que a diferencial é gerada
por tamanho, complexidade e granularidade (FSS, FLS e SDS) por
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qualquer metodologia laser 3D, sendo NEU (%#) através de ótica da
leitura por laser, LINF (%#) através de ótica da leitura por laser, MON
(%#) através de ótica da leitura por laser, EOS (%#) através de ótica da
leitura por laser,  BAS (%#) através de ótica da leitura por laser, devendo
ter no mínimo os seguintes parâmetros de pesquisa de IG# e IG% com
contagem de granulócitos imaturos, deverá possuir flags e leitura com
alarme eletrônico para identificação de anomalidades (flags, wbc, rbc e
plt), deverá possuir sensibilidade para contagem de plaquetas baixas na
mesma aspiração, devendo possuir função para quando o equipamento
detectar plaquetas muito baixas, deverá refazer a contagem com a
mesma amostra; Reagentes: deverá ser utilizados pelo menos cinco
reagentes, sendo que o desproteinizante utilizado semanalmente também
acoplado ao sistema hidráulico, possibilitando e facilitando a manutenção
semanal  sendo no mínima com as seguintes características: isotonac 3 –
sendo diluente e identificação de RBC (hemaceas) e PLT (plaquetas),
hemolynac 3 – sendo identificação da hemoglobina e WBC (global de
leucócitos), hemolynac 5 – sendo diferencial de leucócitos, cleanac sendo
detergente para limpeza diária, cleanac 3 – desproteinizante para limpeza
semanal, poderá ter leitura automatizada ou manual dos reagentes e
sensor de identificação interna de presença de reagentes no
equipamento, informando de forma precisa se existem bolhas nas
tubulações ou falta de reagentes; deverá possuir registro de controle de
qualidade com software de gerenciamento próprio e compatível. Deverá
possuir leitor de código de barras interno e externo, com capacidade de
interfaceamento, deverá possuir im - Marca: Nihon Kohden Celltac

R$ 62.000,00Total geral:
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