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MINUTA 

PROJETO BÁSICO 

 

 

1 - OBJETO: 

1.1 – O presente Projeto Básico objetiva a contratação EMERGENCIAL contratação de Empresa 

Especializada no fornecimento de Reagentes e Insumos Laboratoriais vinculada à cessão 

temporária de Equipamentos de automação e acessórios necessários visando atender as 

necessidades dos Órgãos e Entidades que integram a Administração Pública do Estado do 

Amapá, conforme organização, nomenclatura e valores previstos na Tabela de Procedimentos do 

Sistema Único de Saúde – Tabela SUS vigente (http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-

unificada/app/sec/inicio.jsp) acrescidos dos valores de contrapartida/complementar do Tesouro do 

Estado do Amapá em 30% (trinta por cento), em conformidade com os parâmetros, especificações 

e quantitativos constantes neste instrumento; 

 

2 - DA JUSTIFICATIVA: 

Tal solicitação se justifica uma vez que o contrato 028/20 está expirando no próximo dia 28 de novembro, como 

mencionado no PRODOC nº 300101.0077.0170.0105/2021, e ficar sem cobertura de exames laboratorial no HCA e 

HMML causará muitos transtornos pra administração pública. Temos o dever de informar que o processo licitatório de 

contratação de empresa especializada em fornecimento de insumos e reagentes laboratoriais para 9 unidades de saúde da 

administração pública ainda não foi finalizado (PRODOC Nº0002.0093.1851.0013/2021). Nessa situação seria importante 

mencionar o art 24 inc IV Lei 8666/93 "nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência 

de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 

(cento eoitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 

prorrogação dos respectivos contratos;" lembrando que os interesses do nascituro estariam comprometidos, de acordo com 

o Pacto de São José da Costa Rica - CONVENÇÃO AMERICANA DOS DIREITOS HUMANOS- assim como a não 

continuidade dos serviços laboratoriais nesses hospitais contrariaria o ESTATUDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

(LEI 8069/90) em seu "Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de 

Aprovo e autorizo o Termo de Referência em 

conformidade com o Art. 24 inciso 4 da Lei 8.666/93 

e suas alterações. 

 

 

Em ___de  _____de 2021 

 

 

JUAN MENDES DA SILVA 

Secretário de Estado da Saúde 

 Decreto n° 1.722/2020 
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políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de 

existência". 

A inclusão dos hospitais estadual de Laranjal do Jari e Oiapoque se justifica pois já que, ambas unidade possuem 

acesso difícil, são áreas de fronteira nacional e há mais de dois anos estão sem cobertura laboratorial. 

Considerando que os modernos recursos tecnológicos de apoio ao diagnóstico vieram acrescer ao profissional 

médico, meios necessários para um diagnóstico preciso, tanto do ponto de vista topográfico como etiológico e, o que é 

mais importante, mais precoce, com evidente benefício para os pacientes, como ocorre no caso das neoplasias; 

Considerando que as tecnologias de apoio ao diagnóstico trouxeram maior segurança ao médico e o fortalecimento 

ao apoio necessário para tomada de decisões importantes no tocante à conduta e ao tratamento, seja nos casos de urgência, 

seja nas doenças crônicas, mudaram a face da medicina e que hoje não existe a menor possibilidade de exercer sem estes 

recursos e que os testes laboratoriais, por exemplo, tornaram-se um instrumento de extrema relevância na prática da 

medicina moderna, como componente importante, senão o mais importante, das tecnologias de apoio ao diagnóstico; 

Considerando a necessidade de eficácia e eficiência nos estabelecimentos de saúde hospitalares do Estado do 

Amapá, na prática da assistência em saúde em respostas rápidas da gestão desse recurso de apoio diagnóstico, minimizando 

ainda mais o tempo de permanência e/ou reabilitação do paciente pelo uso correto da terapêutica ou até mesmo evitando-

se a possibilidade de óbitos; 

Considerando que a contratação dos serviços técnicos laboratoriais conforme organização, nomenclatura e valores 

previstos na Tabela de Procedimentos do Sistema Único de Saúde – Tabela SUS e valores de contrapartida do Tesouro do 

Estado do Amapá contemplados no teto de Média e Alta Complexidade – MAC – do Estado possibilitará investimentos 

do recurso estadual na modernização e implementação de novas tecnologias para a saúde. 

 

Baseando-nos nas considerações acima, acreditamos ser de extrema relevância para a gestão da saúde do Estado, 

a contratação de Empresa Especializada no fornecimento de Reagentes e Insumos Laboratoriais vinculada à cessão 

temporária de Equipamentos de automação e acessórios necessários visando atender as necessidades dos Órgãos e 

Entidades que integram a Administração Pública do Estado do Amapá. A SESA estará otimizando a aplicação dos recursos 

disponíveis  para esse fim, em conformidade com a legislação em vigor. 

 

3  - METODOLOGIA PARA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1 Considerando que a Constituição Federal de 1988, na Seção II, em seu artigo 196, dispõe que: in 

verbis;             

“...à saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”; 

3.2 - Considerando as atribuições da vigilância epidemiológica conforme Lei 8.080 de 1990, que se 

propõem a detecção, prevenção, recomendação e adoção das medidas de prevenção e controle das doenças 

e dos agravos de saúde de interesses individuais ou coletivos; 

3.3 O referido processo deverá ser realizado com DISPENSA   DE  LICITAÇÃO em conformidade 

com o Art. 24 inciso 4 da Lei Federal de nº 8.666/93 e subsidiariamente, no que couber, pela Lei Federal n° 
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8.666/93 e suas alterações, tendo como critério de adjuncação o menor preço por item/lote, tendo como 

critério de julgamento os seguintes quesitos: 

3.3.1 – Material compatível com as especificações mínimas constantes nos anexos deste Projeto 

Básico 

3.3.2 – Possuir estrutura para execução do objeto; 

 

3.3.3 – Apresentar a documentação exigida neste Projeto Básico. 

 

3.4 - As propostas serão avaliadas conforme técnica de MENOR PREÇO, observando-se o valor máximo 

admitido por item, de acordo com a “Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e 

Materiais Especiais (OPME) do Sistema Único de Saúde – SUS” e da contrapartida/complementar do 

Tesouro do Estado do Amapá que está disponível através do site: http://sigtap.datasus.gov.br . 

3.5 Segundo o Ministério da Saúde, a Tabela de Procedimentos do SUS é gerenciada pelo SIGTAP 

(Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, OPM e Medicamentos do SUS). Esse sistema 

unificou as tabelas de procedimentos ambulatoriais e hospitalares a fim de aprimorar o gerenciamento das 

informações dos procedimentos. A Tabela SUS por meio desse sistema visa subsidiar os gestores estaduais 

e municipais no monitoramento dos processos de planejamento, programação, regulação, avaliação e 

controle dos serviços de saúde. Assim, ela é utilizada como um importante instrumento de gestão e, segundo 

dispõe o Art. 26, da Lei n° 8.080/1990,  que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes, os critérios e valores para a 

remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional 

do Sistema Único de Saúde – SUS, aprovados no Conselho Nacional de Saúde. Sabe-se que a divisão do 

objeto da licitação deve ser adotada quando esta não ensejar prejuízos a plena satisfação da necessidade da 

Administração.  

 

4 DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 

4.1 O prazo para início dos serviços será de forma imediata de até 05 (cinco) dias corridos que serão 

contados a partir do recebimento pela CONTRATADA da NOTA DE EMPENHO expedida pela Secretaria 

de Estado da Saúde-SESA-AP o qual deverá ser retirado imediatamente a contar da data de convocação da 

empresa;  

4.2 No caso de impossibilidade de INICIO no prazo acima estipulado, a CONTRATADA deverá 

comunicar por escrito ao CONTRATANTE e solicitar novo prazo discriminando a data provável do início 

dos serviços, podendo a justificativa se aceita ou não; caso não aceita incorrerá a Contratada às sanções 

previstas no edital e Lei n.º 8.666/93 e alterações;  

5 DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO   

5.1 - A execução dos serviços objeto deste certame será iniciada pela CONTRATADA imediatamente, por ônus da mesma, 

sem interrupção dos serviços contínuos, após o recebimento da Ordem de Serviço emitida pela SESA/AP.  

5.2 -. Todos os serviços estarão sujeitos à aprovação da fiscalização indicada pela Contratante, que verificará os serviços 
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a qualquer tempo e terá livre acesso aos locais de trabalho. 

5.3 - A contratada será responsável integrante por danos causados ao patrimônio do contratante ou a terceiros, decorrentes 

de sua imperícia, negligência ou omissão, ou ainda causados por agentes que estejam sob sua responsabilidade. 

5.4 - Os serviços deverão ser prestados de acordo com as legislações e normatizações técnicas específicas, a fim de 

assegurar a qualidade dos serviços. Quando estas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, 

indicações, especificações, normas e regulamentos de órgãos/entidades nacionais e internacionais reconhecidos como 

referência técnica. 

5.5 - A ausência ou omissão da fiscalização da Contratante não eximirá a Contratada das responsabilidades previstas no 

presente termo de referência. 

5.6 - A Contratante poderá acompanhar a realização do serviço, observando as questões de segurança do trabalhador. 

5.7 - A contratação desse serviço não implica vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo a rescisão do contrato 

ocorrer nos termos do art. 79 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

5.8 - Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, sem que haja prejuízo para nenhuma destas, 

tendo por base o que dispõe a legislação vigente e aplicável à espécie. 

 

6 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 - A CONTRATADA deverá fazer a retirada do material coletada nas unidades mencionadas no ítem 

9.1. 

6.2 - A CONTRATADA deverá fornecer todo material necessário à realização dos exames de análises 

clínicas contratados. 

6.3 - Caso no momento haja alguma intercorrência na realização de algum exame impossibilitando de 

realizá-lo(s), ficará a cargo da CONTRATADA providenciar o recolhimento das amostras não realizadas e 

encaminhá-las para outra unidade da rede ou unidade particular a critério da contratada. 

6.4 - A logomarca do SUS/SESA/AP deverá constar na impressão quando da emissão dos resultados de 

testes, e em campo visível, a data/hora de recebimento da amostra e data e/hora da entrega do resultado, 

cabendo a CONTRATADA ajustar os sistemas a serem utilizados. 

6.5 - O fornecimento de insumos, deverá ser de acordo com a necessidade de cada unidade de saúde, 

suficientes para a realização dos exames.  

6.6 - A implantação e manutenção de equipamentos de informática necessários para a utilização do 

software de gerenciamento e interfaceamento laboratorial, se houver a necessidade de servidor. 

6.7 - A realização dos exames será prestada mediante a solicitação médica. 

 

7 - QUALIDADE E VALIDADE DOS PRODUTOS 

7.1 - A empresa contratada deverá oferecer garantia para os objetos de no mínimo 12 (doze) meses. 

7.2 A empresa contratada deverá apresentar certidão de controle de qualidade externo durante a vigência 

do contrato. 

 

8 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E REQUISITOS 
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8.1 - Para comprovação da qualificação técnica os licitantes deverão apresentar as seguintes 

documentações, sob pena de desclassificação: 

a) Registro Oficial dos Produtos (reagentes, controles, calibradores e insumos) e Equipamentos na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); 

b) Certidão de Registro e quitação com o Conselho Regional de Farmácia, Biomedicina ou outro profissional 

que possa assumir esta responsabilidade mediante comprovação do seu conselho respectivo, relativos à empresa e seus 

responsáveis técnicos com vinculo comprovado através de carteira de trabalho, carteira do conselho respectivo ou contrato 

de prestação de serviço com prazo indeterminado; 

c) Autorização para funcionamento da empresa expedida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do 

Ministério da Saúde; 

d) Considera-se também como prova de autorização de funcionamento da empresa licitante, a publicidade da 

Resolução no Diário Oficial da União; 

e) Declaração, sob as penas da lei, de que a empresa não foi declarada inidônea, bem como não estar cumprindo 

pena de suspensão temporária de participação em licitações, junto a órgãos da Administração Pública, direta e indireta, em 

virtude de contratos firmados anteriormente. Declarando ainda que não há nenhum fato impeditivo da sua participação na 

presente licitação; 

8.2 - Apresentação da Licença Sanitária Estadual ou Municipal da empresa licitante, conforme o que determina a 

legislação vigente. 

 

 

9-DO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS: 

9.1– A empresa deverá fazer a retirada do material biológico nas seguintes unidades hospitalares 

de acordo com a demanda. Cujo os quais são: 

 

 

 

   9.2–- A data de início da realização dos serviços será estipulada no prazo de até 30 (trinta) dias a contar 

da data da assinatura do contrato pela(s) licitante(s) vencedora(s). No caso de impossibilidade de entrega no 

prazo acima estipulado, a Contratada deverá comunicar por escrito à Contratante e solicitar novo prazo 

discriminando a data da provável do início, podendo a justificativa ser aceita ou não; caso não aceita, incorrerá 

a Contratada às sanções previstas na lei n° 8.666/93 e suas alterações e o seu uso. 

9.3– A inadimplência da contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, 

não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 

objeto do contrato ou restringir a regularização. 

 

10-  DA PROPOSTA: 

10.1- A Proposta de Preço deverá constar: a discriminação detalhada do material o valor unitário, 

mensal, semestral e total, o prazo de validade da proposta, o número da conta corrente, agência e 

nome do Banco do FORNECEDOR, a razão social, o CNPJ, o endereço completo do fornecedor, 

ITEM UNIDADE HOSPITALAR ENDEREÇO 

01 Hospital da Criança e do adolescente (HCA)  

02 Hospital e Maternidade Mãe Luzia (HMML)  

04 Hospital Estadual de Laranjal do Jari (HELAJA)  

04 Hospital Estadual de Oiapoque (HEO)  
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os meios de comunicações disponíveis para contato, como telefone e e-mail. 
8.3 - Para efeito de remuneração, o serviço contratado deverá utilizar como referência o limite máximo 

da Tabela de Procedimentos SUS acrescidos dos valores de contrapartida/complementar do Tesouro 

do Estado do Amapá de 30 % (trinta por cento) se justifica essa contrartida para não correr o risco 

de a contratada realizar o certame e o mesmo ser deserto. 
 

11- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o regular fornecimento do objeto, 

mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria 

de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP); 

11.2- E condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da(s) 

Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s), acompanhado(s) 

dos documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e 

Ministério do Trabalho (CNDT) junto a Administração Contratante, para sua devida certificação, 

conforme disposto o art. 29 da Lei n 8.666, de 1993, e no Art. 7o do Decreto Estadual nº 1.278, de 

17 de fevereiro de 2011; 

11.3- O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, na entidade 

bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, 

assim como os números da respectiva agencia e da conta corrente em que deverá ser efetivado o 

credito; 

11.4- A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s) a serem 

pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o 

fornecimento do objeto; 

11.5- Nenhum pagamento será efetuado a contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto 

gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial; 

11.6- Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fara 

desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 

calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante 

aplicação das seguintes fórmulas: 

a) EM = I x N x VP, sendo: 

 
EM = Encargos moratórios; 

 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da 

parcela a ser paga; 

b) I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I= (TX/100) /360 

I= (6/100) /360 = 0,00016438 

 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%; 

 
11.7– O pagamento da Contratada só será efetivado mediante relatório de fornecimento dos 

materiais para as Unidades Hospitalares e demais pontos importantes solicitados pelo Gestor do 

contrato das Unidades Hospitalares do CONTRATANTE. Só serão pagos os materiais efetivamente 

fornecidos mediante comprovação destes relatórios. 

11.8– O pagamento será realizado à(s) licitante(s) vencedora(s) de acordo com o os valores 

estipulados pela tabela SUS vigente acrescido dos valores de contrapartida/complementar do 

Tesouro do Estado do Amapá. 

12- CRITÉRIOS DE REAJUSTES   

12.1 Os preços são, em regra, fixos e irreajustáveis.  

12.2 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 

ou supressões que se fizerem nas compras de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 



SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

GERÊNCIA DE NÚCLEO LABORATORIAL 

PRODOC: Nº 300101.0077.0135.0035/2021 

 

atualizado do contrato, conforme o art. 65, §1º da Lei 8.666/93. 

 

13 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 - Estarão sujeitas as penalidades administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002 e 

subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93, a licitante e/ou a contratada que: 

a) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não aceitar ou não retirar a 

nota de empenho; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

 

c) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência  

 

d) da contratação; 

 

e) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

f) não mantiver a proposta; 

 

g) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

 

i) fizer declaração falsa; 

 

j) cometer fraude fiscal. 

 

13.2- A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficara sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, as seguintes sanções: 

a) advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 

para a Contratante; 

b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por ocorrência 

de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o máximo de 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma 

vez comunicados oficialmente; 

c) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, após regularmente 

convocada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 

aplicada de forma proporcional a obrigação inadimplida; 

e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela 

qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

f) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o consequente descredenciamento 

do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 

prejuízos causados. 

13.3 - Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

as empresas e os profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
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c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

13.4 - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas a contratada juntamente com as 

de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

13.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na 

Lei nº12.846/13 (Lei de Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei 

nº 8.666/93 e na Lei nº 9.784/99; 

13.6 - A aplicação das penalidades e de competência dos respectivos órgãos contratantes, 

devendo tais ocorrências serem informadas ao órgão gerenciador do Registro de Preços; 

13.7 - Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a 

autoridade competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter 

educativo da pena, o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário 

decorrente das irregularidades constatadas; 

13.8 - As situações dispostas no Art. 78 da Lei nº 8.666/93 poderão ensejar, a critério da 

Administração, a rescisão unilateral do contrato. 

 

14 DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

14.1 - É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de 

pessoal para a execução de assistência técnica, assistência científica e assistência de 

informática locais, relacionadas ao objeto deste contrato, incluindo os encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e 

obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o CONTRATANTE; 

14.2 - A fiscalização da execução dos serviços, objeto deste CONTRATO, estará a cargo 

da Administração da SESA/AP, que designará a Comissão Gestora de Fiscalização do Contrato 

para o acompanhamento e fiscalização do cumprimento das condições estabelecidas neste 

CONTRATO, consoante com disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

14.3 - A Comissão Gestora de Fiscalização do Contrato será composta por servidores dos 

seguintes setores: NAD (Núcleo Administrativo), NGC/NSP (Núcleo de Gestão de Contratos) 

e os Responsáveis Técnicos dos Laboratórios de cada Unidade de Saúde; 

14.4 - Nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designada a Comissão Gestora 

de Fiscalização do Contrato para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens e execução dos 

serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento e 

determinando o que for necessário a regularização de falhas ou defeitos observados; 

14.5 - A Comissão Gestora de Fiscalização do Contrato será composta por servidores dos 

seguintes setores: Núcleo Administrativo - NAD/SESA, Núcleo de Gestão de Contratos – 

NGC/NSP, os Fiscais e os Responsáveis Técnicos dos Laboratórios de cada Unidade de Saúde; 

14.6 - A Gestão e Fiscalização do Contrato de prestação de serviços deverá ser realizada 

de acordo com o Plano de Fiscalização da SESA; 

14.7 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor 

representante designado pela contratante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo 

hábil para a adoção das medidas convenientes; 

14.8 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

Art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

14.9 - Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, 

aceito pela Administração contratante, para representa-la sempre que for necessário. 

 

15 – DO FISCAL DE CONTRATO 
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O fiscal do contrato será designado, em portaria, publicada no diário oficial do Estado do Amapá. 

 

 
16 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

16.1 - São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e 

responsabilidades insertas neste Projeto Básico e seus Anexos: 

 

16.1.1 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos 

quantitativos dos materiais até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado, segundo ao 

art.65, §1 da lei 8666/93. 

16.1.2 - Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento contratado, nos termos da legislação vigente; 

16.1.3 - Garantir a não paralisação dos serviços. Caso haja alguma paralisação por motivos que não sejam 

estes que a unidade seja comunicada com bastante antecedência por documento. 

16.1.4 - Deverá ter recursos (funcionários da empresa) sobressalentes para que o serviço não sofra 

descontinuidade; 

16.1.5 - Apresentar a Direção relação atualizada dos seus funcionários (nomes, telefones, e-mails) que 

atuarão nos serviços contratados para a execução de Assistência Técnica na Unidade. Em caso de 

substituições de urgência, tal fato deve ser notificado ao coordenador de equipe imediatamente; 

16.1.6 - A CONTRATADA deverá ficar responsável, por informar mensalmente a relação de seus 

funcionários, que prestam serviços nas Unidades de Saúde, sendo que os mesmos deverão estar devidamente 

identificados com crachá e uniforme da empresa vencedora do item, quando transitar nas dependências das 

Unidades Hospitalares. 

16.1.7 - A CONTRATADA deverá nomear e apresentar o Responsável Técnico pelo Contrato, a fim de 

garantir os esclarecimentos e justificativas que sejam solicitadas pelo Gestor do contrato e Comissão Gestora; 

16.1.8 - Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em suas instalações, tão logo 

seja detectado; 

16.1.9 - Permitir que os serviços executados sejam supervisionados por Técnicos e Auditores designados 

pela CONTRATANTE; 

16.1.10 - Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por 

culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer 

responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de 

Lei; 

16.1.11 - Responsabilizar-se por eventuais omissões praticadas por seus prepostos envolvidos nos serviços, 

tomando as providências necessárias para o cumprimento fiel do contrato. 

16.1.12 - O Ganhador do certame ficará responsável pelo fornecimento do LIS, Interface, periféricos, 

detalhamento técnico e fornecimento de todos os dados necessários a consulta das unidades hospitalares após 

a realização dos exames realizados nas unidades destinas para este fim; 

16.1.13 - A CONTRATADA ficará responsável pelo transporte de amostras entre os laboratórios da firma 

contratada, caso haja necessidade; 

16.1.14 - A CONTRATADA deverá fornecer back-up anual de cadastros e resultados de exames de 

pacientes atendidos diariamente nas unidades de saúde para a Secretaria de Saúde. 

16.1.15 - Durante o fornecimento do objeto, será exigido que a empresa fornecedora se mantenha em 

compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, bem como com todas as condições de habilitação para 

contratação com a Administração Pública, referentes às regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual 

e Municipal, ao INSS, ao FGTS e o Ministério do Trabalho (CNDT); 

 

16.2 - Todo processo de coleta, realização dos testes e entrega dos resultados é da responsabilidade da 

CONTRADA e será executado por funcionários técnicos das Unidades Hospitalares; 

16.3 - A CONTRATADA se obriga a informar aos Diretores das Unidades os nomes, telefones e a formação 

acadêmica dos assessores de apoio. 

16.4 - A CONTRATADA é responsável por todos os encargos e obrigações concernentes a legislações sociais, 
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trabalhistas, tributárias, fiscais, comerciais, securitárias, previdenciária que resultem todas as despesas decorrentes 

dos serviços prestados, assim como, despesas de eventuais trabalhos não previstos, mas indispensáveis à execução 

das atividades; 

16.5 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência ao item acima, não transfere à CONTRATANTE 

a responsabilidade da efetivação de seu pagamento; 

16.6 - A CONTRATADA se obriga a prestar contas e apresentar à CONTRATANTE os documentos relativos 

a correta execução das suas obrigações trabalhistas dos seus servidores empregados na execução deste contrato. 

 

17 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

- Acompanhar, conferir, avaliar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar na nota 

fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto e o seu aceite; 

17.1 - Efetuar o pagamento à Adjudicatária nos termos deste Edital; 

17.2 - Prestar as informações, esclarecimentos e documentos que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA, visando ao fiel cumprimento execução do Contrato; 

17.3 - Aplicar à Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais; 

 
17.4 - Proceder o rigoroso controle de qualidade dos produtos recebidos, recusando os que 

estiverem fora das especificações desejadas e apresentadas nas propostas, sob pena de 

responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato. O Contratante se reserva o direito de rejeitar 

no todo ou em parte os serviços executados, se em desacordo com as especificações constantes 

no termo; 

17.5 - Designar supervisores, preferencialmente de nível superior (criando uma comissão 

de servidores pertencentes as unidades executoras dos exames), com objetivo de gerenciar e 

supervisionar a contratada, objetivando subsidiar o Gestor do Contrato 

17.6 - São tarefas do fiscal: 

 
a) Realizar periodicamente as requisições dos insumos contratados; 

b) Monitorar a utilização dos equipamentos contratados; 

c) Garantir que todas as amostras deverão ser identificadas com códigos de barras fornecidos pela 

contratada; 

d) Aferir a calibragem dos equipamentos contratados (função da comissão da unidade); 

e) Informar mensalmente à Secretaria de Estado da Saúde através do Gestor do Contrato, por escrito, os 

eventuais problemas entre as Unidades e a contratada. 

17.7 - A CONTRATANTE, através do CADI (Coordenadoria de Apoio ao Diagnóstico), 

deverá informar previamente aos Gestores responsáveis pelo contrato, as informações relativas 

à Nota Fiscal dos trabalhos realizados pela CONTRATADA, do valor a ser assinado contendo 

referência de mês e ano da produção apresentada. 

 

 

18 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

18.1 - O contrato a ser firmado terá a vigência de 06 (seis) meses contados a partir da data 

de sua assinatura, conforme o disposto no Artigo 57 da Lei no 8.666/93. 

 

19 - ESTIMATIVA DE CUSTOS 

19.1 - A estimativa total de custo com a contratação do presente objeto é de R$ 

xxxxxxxxxx (-------------------------------------------------------------------) divididos em;   

19.1.1  Valores previstos na Tabela de Procedimentos do Sistema Único de Saúde – Tabela SUS vigente 

(http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp) R$ xxxxxxxxxxxxxx (--------------------

----------)  

19.1.2 Contrapartida/complementar do Tesouro do Estado do Amapá de 30 % (trinta por cento)  

20 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

22.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Projeto Básico correrão à conta dos recursos 

específicos da Secretaria de Estado da Saúde do Amapà, cuja:  
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AÇÃO NATUREZA FONTE 

   

   

   
 

21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 - Após homologado o processo licitatório e assinada a Ata de Registro de Preços, a 

Administração convocará a empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual 

correspondente; 

21.2 - A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo de 

05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito de fornecimento do serviço. Este prazo poderá 

ser prorrogável 01 (uma) única vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, 

desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração; 

21.3 - A recusa injustificada em receber a Nota de Empenho e em assinar o Contrato e 

implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando a empresa a aplicação das 

sanções legalmente estabelecidas; 

21.4 - A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente condicionada ao ato 

formal de assinatura do respectivo contrato; 

21.5 - Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma 

de discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta 

conformidade com sua minuta, em expressão e substância; 

21.6 - Ao assinar o instrumento contratual e retirar a Nota de Empenho, a empresa 

adjudicada obriga-se a prestar o serviço, conforme especificações e condições contidas neste 

Projeto Básico, em seus anexos e também na proposta apresentada. Prevalecendo-se, no caso 

de divergência, as especificações e condições dispostas neste Projeto Básico 

21.7 - Quando a empresa convocada não assinar o Contrato no prazo e nas condições 

estabelecidas, será convocada empresa remanescente, constante do cadastro de reserva para 

assinar o Contrato, após negociações e verificação da adequação da proposta e das condições 

de habilitação, obedecida a ordem de classificação; 

21.8 - Comprovação da Autorização de funcionamento da empresa licitante emitida pela 

ANVISA relativo ao tipo de produto ofertado no certame, em original, ou copia autenticada, 

quando da assinatura do contrato. 

21.9 - É facultado à Administração, quando a licitante convocada não assinar a Ata de 

Registro no prazo estabelecido, ou não iniciar o serviço no prazo estabelecido sem justificativa, 

ou iniciar serviços incorretamente, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas propostas pelo primeiro classificado. 

 

22 – DO FORO 

       

22.1 Fica eleito o foro da Justiça do Estado do Amapá, Comarca de Macapá para dirimir 

as dúvidas não solucionadas administrativamente oriundas do cumprimento das obrigações 

estabelecidas. 

 

Atesto, sob a minha responsabilidade, que o conteúdo do Termo de Referência se limita ao mínimo 

imprescindível à satisfação do interesse público, presente na generalidade dos produtos e modelos existentes no 

mercado, não consignando marca ou característica, especificação ou exigência exclusiva, excessiva, 

impertinente, irrelevante ou desnecessária que possa direcionar o certame ou limitar ou frustrar a competição ou 

a realização do objeto contratual. 
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ANEXO I 

 

 

1. Equipamentos para realização de exames bioquímicos. 
 

1.1  Quatro Equipamentos a serem utilizados nas unidades do Hospital da Criança e do Adolescente “Dra 
Luzinete Pinheiro”, Hospital de Maternidade Mãe Luzia, Hospital Estadual de Laranjal do Jari (HELAJA) e Hospital 
Estadual de Oiapoque (HEO). 
 
Analisadores automatizados de acesso randômico com princípios de fotometria; Fluorescência polarizada e 
potenciometria de eletro Ion-Seletivo; Cubetas de reação descartáveis.  Velocidade de 180 testes/hora ISE, 60 a 85 
testes/hora, fotométricos e 60 a 100 testes/hora fotométricos e ISE ou opção de íons seletivos em equipamento 
alternativo com capacidade de 60 testes/hora.  Capacidade de até 27 reagentes "onboard".  Detecção automática 
de coágulo na amostra e pipetagem incorreta, mesmo em volume reduzido de amostra. Possibilidade de utilização de 
soro, plasma, urina, LCR, hemolizado e sangue total.  Rastreamento automático da necessidade de serviço com alerta 
ao usuário minimizando intervenção corretiva do operador.  Remoção automática de coágulo das sondas de 
amostra, evitando ações de manutenção e interrupções do fluxo de trabalho.  Leitor de código de barras.  Consumo 
de até 2,5 litros de água/hora no modo de operação; ou superior. 
 

1.2 04 (QUATRO) aparelho analisadore de íons (para o Hospital da Criança e do Adolescente – HCA, Hospital e 

Maternidade Mãe Luzia, Hospital Estadual de Oiapoque e Hospital Estadual de Laranjal do Jari) 

Analisadores semi-automatizado de íons seletivos para sódio, potássio, cloro e cálcio, tipos de amostras: soro, urina 

ou sangue total, com impressora, faixas de medidas e exatidão, velocidade menor que 30 segundos/amostra, 

armazenamento de até 1000 pacientes. Reagentes da mesma marca que o aparelho e controle de qualidade diário. 

 
 

A contratada deverá fornecer ainda sem custos adicionais: 

Fornecer tubos e agulhas de coleta equivalentes as necessidades de cada pedido para coleta 

de sangue a vácuo em PET adulto e pediátrico, descartável, estéril, com tampa plástica 

protetora, sistema de segurança na tampa, marca de preenchimento do volume de aspiração 

com rótulo aderido contendo número de lote e prazo de validade, volume de aspiração de 4 

ml, tamanho 13 x 75 mm, com ativador de coagulação, para sorologia. (tampa amarela), 

agulhas para coleta múltipla 25x7, 25x8, e scalp 23G e 25G, coleta pediátrica, estéril, com bisel 

trifacetado, embalada em invólucro plástico rígido, com lacre de papel contendo dados de 

identificação, calibre, número de lote e prazo de validade, caixa com 100 unidades. Deverá ser 

entregue etiquetas para impressora de código de barras na mesma quantidade dos tubos 

entregues. O papel A4 deverá ser fornecido de acordo com o quantitativo de exames 

realizados. 

Fornecer água de boa qualidade para realização dos exames. 
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HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, HOSPITAL DE MATERNIDADE” MÃE LUZIA” 

ITEM CÓDIGO 
PRODUTO / 

EXAMES 
SUS (R$) HCA HMML 

TOTAL 

MENSAL/ 
EXAMES 

TOTAL 

MENSAL 
(R$) 

Contrapartida 

SESA 30% 

Tabela SUS + 

SESA 

TOTAL  

EXAMES 
180 dias 

TOTAL 

EXAMES 180 
DIAS (R$) 

1 020201012-0 Ácido Úrico R$ 1,85 100 160 260 R$ 481,00 30% R$ 625,30 1.560 R$ 3.751,80 

2 020201062-7 
Albumina 
sérica 

R$ 1,85 200 50 250 R$ 462,50 30% R$ 601,25 1.500 R$ 3.607,50 

3 020201018-0 Amilase R$ 2,25 150 52 202 R$ 454,50 30% R$ 590,85 1.212 R$ 3.545,10 

4 020203047-4 ASLO R$ 2,83 200 20 220 R$ 622,60 30% R$ 809,38 1.320 R$ 4.856,28 

5 020201020-1 
Bilirrubina 

total e frações 
R$ 2,01 150 400 550 R$ 1.105,50 30% R$ 1.437,15 3.300 R$ 8.622,90 

6 020201022-8 Cálcio Iônico R$ 3,51 300 240 540 R$ 1.895,40 30% R$ 2.464,02 3.240 R$ 14.784,12 

7 020201021-0 Cálcio Total R$ 1,85 150 125 275 R$ 508,75 30% R$ 661,38 1.650 R$ 3.968,25 

8 020201033-3 CK-MB R$ 4,12 150 13 163 R$ 671,56 30% R$ 873,03 978 R$ 5.238,17 

9 020201032-5 CPK R$ 3,68 150 13 163 R$ 599,84 30% R$ 779,79 978 R$ 4.678,75 

10 020205002-5 
Clearence de 

Creatinina 
R$ 3,51 20 10 30 R$ 105,30 30% R$ 136,89 180 R$ 821,34 

11 020201026-0 Cloretos R$ 1,85 50 35 85 R$ 157,25 30% R$ 204,43 510 R$ 1.226,55 

12 020201027-9 
Colesterol 

HDL 
R$ 3,51 200 80 280 R$ 982,80 30% R$ 1.277,64 1.680 R$ 7.665,84 

13 020201028-7 
Colesterol 

LDL 
R$ 3,51 200 80 280 R$ 982,80 30% R$ 1.277,64 1.680 R$ 7.665,84 

14 020201029-5 
Colesterol 
Total 

R$ 1,85 200 80 280 R$ 518,00 30% R$ 673,40 1.680 R$ 4.040,40 

15 020201031-7 Creatinina R$ 1,85 400 400 800 R$ 1.480,00 30% R$ 1.924,00 4.800 R$ 11.544,00 

16 020201036-8 LDH R$ 3,68 200 100 300 R$ 1.104,00 30% R$ 1.435,20 1.800 R$ 8.611,20 

17 020203007-5 
Fator 

Reumatóide 
R$ 2,83 100 20 120 R$ 339,60 30% R$ 441,48 720 R$ 2.648,88 

18 020201039-2 Ferro sérico R$ 3,51 80 80 160 R$ 561,60 30% R$ 730,08 960 R$ 4.380,48 

19 020201042-2 
Fosfatase 

Alcalina 
R$ 2,01 250 100 350 R$ 703,50 30% R$ 914,55 2.100 R$ 5.487,30 

20 020201043-0 Fósforo R$ 1,85 50 40 90 R$ 166,50 30% R$ 216,45 540 R$ 1.298,70 

21 020201046-5 Gama GT R$ 3,51 200 197 397 R$ 1.393,47 30% R$ 1.811,51 2.382 R$ 10.869,07 

22 020201047-3 Glicose R$ 1,85 1.000 300 1300 R$ 2.405,00 30% R$ 3.126,50 7.800 R$ 18.759,00 

25 020201055-4 Lipase R$ 2,25 80 50 130 R$ 292,50 30% R$ 380,25 780 R$ 2.281,50 

26 020201056-2 Magnésio R$ 2,01 30 50 80 R$ 160,80 30% R$ 209,04 480 R$ 1.254,24 

27 020203020-2 PCR R$ 2,83 2.000 750 2750 R$ 7.782,50 30% R$ 10.117,25 16.500 R$ 60.703,50 

28 020201060-0 Potássio R$ 1,85 400 300 700 R$ 1.295,00 30% R$ 1.683,50 4.200 R$ 10.101,00 

29 020205011-4 
Proteinúria de 

24hs/LCR 
R$ 2,04 10 30 40 R$ 81,60 30% R$ 106,08 240 R$ 636,48 

30 020201062-7 
Proteínas 

Totais/frações 
R$ 1,85 200 50 250 R$ 462,50 30% R$ 601,25 1.500 R$ 3.607,50 

31 020201063-5 Sódio R$ 1,85 400 300 700 R$ 1.295,00 30% R$ 1.683,50 4.200 R$ 10.101,00 

32 020201064-3 TGO / AST R$ 2,01 400 300 700 R$ 1.407,00 30% R$ 1.829,10 4.200 R$ 10.974,60 

33 020201065-1 TGP / ALT R$ 2,01 400 300 700 R$ 1.407,00 30% R$ 1.829,10 4.200 R$ 10.974,60 

34 020201067-8 Triglicerídeos R$ 3,51 200 80 280 R$ 982,80 30% R$ 1.277,64 1.680 R$ 7.665,84 

35 020201069-4 Uréia R$ 1,85 400 400 800 R$ 1.480,00 30% R$ 1.924,00 4.800 R$ 11.544,00 

37 020206021-7 BHCG Tiras R$ 7,85 20 600 620 R$ 4.867,00 30% R$ 6.327,10 3.720 R$ 37.962,60 

38 020203111-0 VDRL R$ 2,83 200 1.100 1300 R$ 3.679,00 30% R$ 4.782,70 7.800 R$ 28.696,20 

39 020201039-2 Ferro sérico R$ 3,51 150 80 230 R$ 807,30 30% R$ 1.049,49 1.380 R$ 6.296,94 
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TOTAL 9.390 6.985 16.375 #########   R$ 56.811,91 98.250 R$ 340.871,47 

HOSPITAL ESTADUAL DE LARANJAL DO JARI E HOSPITAL ESTADUAL DE OIAPOQUE 

ÍTEM CÓD 
PRODUTO 

EXAMES 
SUS HEO HELAJA 

TOTAL 

MENSAL    
EXAMES 

VALOR 

MENSAL    
EXAME 

CONTRA- 

PARTIDA 
SESA 30% 

TOTAL 
TABELA 

SUS + 

SESA 

TOTAL 
DE 

EXAMES 

180 DIAS 

VALOR 

POR 180 
DIAS 

1 020201012-0 Ácido Úrico 
R$ 

1,85 
100 100 200 R$ 370,00 30% R$ 481,00 1.200 

R$ 
2.886,00 

2 020201062-7 
Albumina 

sérica 

R$ 

1,85 
40 30 70 R$ 129,50 30% R$ 168,35 420 

R$ 

1.010,10 

3 020201018-0 Amilase 
R$ 

2,25 
50 50 100 R$ 225,00 30% R$ 292,50 600 

R$ 
1.755,00 

4 020203047-4 ASLO 
R$ 

2,83 
80 50 130 R$ 367,90 30% R$ 478,27 780 

R$ 

2.869,62 

5 020201020-1 
Bilirrubina total 

e frações 
R$ 

2,01 
100 100 200 R$ 402,00 30% R$ 522,60 1.200 

R$ 
3.135,60 

6 020201021-0 Cálcio Total 
R$ 

1,85 
100 150 250 R$ 462,50 30% R$ 601,25 1.500 

R$ 

3.607,50 

7 020201033-3 CK-MB 
R$ 

4,12 
50 30 80 R$ 329,60 30% R$ 428,48 480 

R$ 

2.570,88 

8 020201032-5 CPK 
R$ 

3,68 
50 30 80 R$ 294,40 30% R$ 382,72 480 

R$ 
2.296,32 

9 020201027-9 Colesterol HDL 
R$ 

3,51 
170 150 320 

R$ 

1.123,20 
30% 

R$ 

1.460,16 
1.920 

R$ 

8.760,96 

10 020201028-7 
Colesterol 

R$ 
3,51 

170 150 320 
R$ 

1.123,20 
30% 

R$ 
1.460,16 

1.920 
R$ 

8.760,96 LDL 

11 020201029-5 
Colesterol 

Total 

R$ 

1,85 
170 300 470 R$ 869,50 30% 

R$ 

1.130,35 
2.820 

R$ 

6.782,10 

12 020201031-7 Creatinina 
R$ 

1,85 
400 300 700 

R$ 

1.295,00 
30% 

R$ 

1.683,50 
4.200 

R$ 

10.101,00 

13 020201036-8 LDH 
R$ 

3,68 
150 70 220 R$ 809,60 30% 

R$ 
1.052,48 

1.320 
R$ 

6.314,88 

14 020203007-5 
Fator 

Reumatóid e 

R$ 

2,83 
150 50 200 R$ 566,00 30% R$ 735,80 1.200 

R$ 

4.414,80 

15 020201042-2 
Fosfatase 

Alcalina 

R$ 

2,01 
45 100 145 R$ 291,45 30% R$ 378,89 870 

R$ 

2.273,31 

16 020201046-5 Gama GT 
R$ 

3,51 
150 80 230 R$ 807,30 30% 

R$ 

1.049,49 
1.380 

R$ 

6.296,94 

17 020201047-3 Glicose 
R$ 

1,85 
1.000 500 1.500 

R$ 
2.775,00 

30% 
R$ 

3.607,50 
9.000 

R$ 
21.645,00 

18 020203020-2 PCR 
R$ 

2,83 
400 250 650 

R$ 

1.839,50 
30% 

R$ 

2.391,35 
3.900 

R$ 

14.348,10 

19 020201062-7 
Proteínas totais 

e franções 

R$ 

1,85 
50 80 130 R$ 240,50 30% 

 R$        

312,65  
780 

R$ 

1.875,90 

22 020201064-3 TGO / AST 
R$ 

2,01 
400 350 750 

 R$     

1.507,50  
30% 

 R$     

1.959,75  
4.500 

R$ 

11.758,50 

21 020201065-1 TGP / ALT 
R$ 

2,01 
400 350 750 

R$ 

1.507,50 
30% 

 R$     

1.959,75  
4.500 

R$ 

11.758,50 

22 020201067-8 
Trigliceríde 

R$ 
3,51 

200 300 500 
R$ 

1.755,00 
30% 

 R$     
2.281,50  

3.000 
 R$  

13.689,00  os 

22 020201069-4 Uréia 
R$ 

1,85 
400 300 700 

R$ 

1.295,00 
30% 

 R$     

1.683,50  
4.200 

 R$    

10.101,00  
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2.   

2.Equipamentos para exames de coagulação 

 

 

2.1 Quatro EQUIPAMENTOS E DEMANDAS DE EXAMES DE COAGULAÇÃO PARA AS UNIDADES: Hospital da 

Criança e do Adolescente “Dra Luzinete Pinheiro”, Hospital de Maternidade Mãe Luzia, Hospital Estadual do Oiapoque, 

Hospital Estadual de Laranjal do Jarí. 

 

A. De acordo com o Manual de Boas Práticas, os reagentes, calibradores e controles a serem entregues neste lote devem 

ser do mesmo fabricante para garantir a padronização dos exames de coagulação no estado do Amapá; 

B. Os equipamentos devem utilizar reagentes compatíveis ou similares com frascos dedicados, permitindo que possa 

ser feita a troca, o deve proporcionar perfeito funcionamento entre reagente e equipamento, o que garante maior 

estabilidade, exatidão e precisão do método, preservando a qualidade, do diagnóstico oferecido. 

Cada equipamento deverá ser entregue com nobreak adequado para o equipamento e com autonomia de 30 minutos, impressora 

laser, fornecimento de água de boa qualidade, computador para interface e todos os consumíveis necessários para realizar o 

exame (calibradores, controles, copo de amostra, eppendorf, soluções de lavagem etc. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
COAGULAÇÃO  

 

2.4 - HOSPITAL ESTADUAL DO OIAPOQUE, HOSPITAL ESTADUAL DE LARANJAL DO JARÍ 

ITEM CÓD SUS PRODUTO 
VALOR 

SUS 

HOSPITAL 

ESTADUAL 

LARANJAL 

DO JARÍ 

HEO 

TOTAL 

MENSAL 

EXAMES 

TOTAL 

MENSAL 

CONTRA- 

PARTIDA 

SESA 

30% 

TOTAL 

TABELA 

SUS + 

SESA 

TOTAL 

EXAMES 

180 DIAS 

TOTAL 180 

DIAS R$ 

1 
020202014-

2 
TAP R$ 2,73 80 150 230 R$ 627,90 30% R$ 816,27 1.380 R$ 4.897,62 

2 
020202013-

4 
TTPA R$ 5,77 80 150 230 

R$ 

1.327,10 
30% 

R$ 

1.725,23 
1.380 R$ 10.351,38 

3 
020212002-

3 

GRUPO A,B,O-

PROVA REVERSA 
R$ 1,37 80 150 230 R$ 315,10 30% R$ 409,63 1.380 R$ 2.457,78 

4 
020212008-

2 
FATOR RH R$ 1,37 80 150 230 R$ 315,10 30% R$ 409,63 1.380 R$ 2.457,78 

6 TS R$ 2,73 80 50 130 R$ 354,90 30% R$ 461,37 780 R$ 2.768,22 

23 020203120-9 
TROPONI 

R$ 

9,00 
70 200 270 

R$ 

2.430,00 
30% 

 R$     

3.159,00  
1.620 

 R$  

18.954,00  NA 1 

24 020206021-7 
BHCG 

R$ 
7,85 

40 150 190 
R$ 

1.491,50 
30% 

 R$     
1.938,95  

1.140 
 R$   

11.633,70  Tiras 

25 020203111-0 VDRL 
R$ 

2,83 
150 300 450 

R$ 

1.273,50 
30% 

 R$     

1.655,55  
2.700 

 R$    

9.933,30  

TOTAL 5.085 4.520 9.605 
R$ 

25.581,15 
  

R$ 

33.255,50 
57.630 

R$ 

199.532,97 
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020202009-

6 

7 
020202007-

0 
TC R$ 2,73 80 50 130 R$ 354,90 30% R$ 461,37 780 R$ 2.768,22 

8 

020202050- 

PL R$ 2,73 80 50 130 R$ 354,90 30% R$ 461,37 780 R$ 2.768,22 

9 

9 
020202049-

5 
RC R$ 2,73 80 50 130 R$ 409,50 30% R$ 532,35 780 R$ 3.194,10 

  
020202054-

1 

TESTE DIRETO 

DE 

ANTIGLOBULINA 

HUMANA 

R$ 2,73 30 13 43 R$ 117,39 30% R$ 152,61 258 R$ 915,64 

10 

11 
020212009-

0 

TESTE INDIRETO 

DE 

ANTIGLOBULINA 

HUMANA 

R$ 2,73 30 13 43 R$ 117,39 30% R$ 152,61 258 R$ 915,64 

TOTAL 700 826 1.526 
R$ 

4.294,18 
  

R$ 

5.582,43 
9.156 

R$ 

33.494,60 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1000 4.830 5.830 R$ 11.723,90 R$ 15.241,07 34.980 R$ 91.446,42

020202007-0

020202050-9

020202049-5

R$ 2,73

ITEM CÓDIGO
PRODUTO 

/ EXAMES
SUS (R$)

R$ 40,95 30% R$ 53,24 90 R$ 319,41

TOTAL

90 R$ 319,41

10 020212009-0

TESTE 

INDIRETO 

DE 

ANTIGLOB

ULINA 

HUMANA

R$ 2,73 0 15 15

15 15 R$ 40,95 30% R$ 53,24

R$ 409,50 30% R$ 532,35 900 R$ 3.194,10

9 020202054-1

TESTE 

DIRETO 

DE 

ANTIGLOB

ULINA 

HUMANA

R$ 2,73 0

R$ 532,35 900 R$ 3.194,10

8 RC R$ 2,73 50 100 150

R$ 3.194,10

7 PL R$ 2,73 50 100 150 R$ 409,50 30%

150 R$ 409,50 30% R$ 532,35 900

R$ 409,50 30% R$ 532,35 900 R$ 3.194,10

6 TC R$ 2,73 50 100

5 TS 50 100 150020202009-6

2100 R$ 2.877,00 30% R$ 3.740,10 12.600 R$ 22.440,604 FATOR RH R$ 1,37 100 2.000020212008-2

2100 R$ 2.877,00 30% R$ 3.740,10 12.600 R$ 22.440,603

GRUPO 

A,B,O-

PROVA 

REVERSA

R$ 1,37 100 2.000020212002-3

500 R$ 2.885,00 30% R$ 3.750,50 3.000 R$ 22.503,002 TTPA R$ 5,77 300 200020202013-4

500 R$ 1.365,00 30% R$ 1.774,50 3.000 R$ 10.647,001 TAP R$ 2,73 300 200020202014-2

TOTAL 

MENSAL/ 

VALOR 

MENSAL 

CONTRA- 

PARTIDA 

TOTAL 

TABELA SUS 

TOTAL  

EXAMES 180 

VALOR 

EXAMES 180 
HCA HMML

 HOSPITAL DE MATERNIDADE MÃE LUZIA, HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.



SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

GERÊNCIA DE NÚCLEO LABORATORIAL 

PRODOC: Nº 300101.0077.0135.0035/2021 

 

3. HEMATOLOGIA 

 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS INERENTES A CONCESSÃO DOS EQUIPAMENTOS E DEMANDAS DE EXAMES DE 

HEMATOLOGIA PARA AS UNIDADES DE: Hospital da Criança e do Adolescente “Dra Luzinete Pinheiro”, Hospital de 

Maternidade Mãe Luzia, , Hospital Estadual do Oiapoque, Hospital Estadual de Laranjal do Jarí. 
 
Os reagentes, calibradores e controles a serem entregues neste lote devem ser do mesmo fabricante para 
garantir a padronização dos exames hematológicos no estado do Amapá não sendo possível ofertar outro 
fabricante. 
Os equipamentos devem utilizar reagentes compatíveis ou similares com frascos dedicados, permitindo que 
possa ser feita a troca, o deve proporcionar perfeito funcionamento entre reagente e equipamento, o que 
garante maior estabilidade, exatidão e precisão do método, preservando a qualidade, do diagnóstico oferecido. 
 
Cada equipamento deverá ser entregue com nobreak adequado para o equipamento e com autonomia de 30 
minutos, computador para interface quando necessário e todos os consumíveis necessários para realizar o 
exame (reagentes, calibradores, controle, soluções de lavagem etc). 
 

04 (QUATRO) Equipamentos automatizados com as seguintes características mínimas: 

3.1 - AUTOANALISADOR COMPACTO DE HEMATOLÓGICO PARA MEDIÇÃO MÍNIMA DE 27 PARÂMETROS 

O sistema deve possuir os seguintes recursos: 
Analisador hematológico automático com mínimo de 27 parâmetros e diferencial de 5. Utilizando a metodologia de citometria 

de fluxo (FCM) por varredura de laser. Reagente livre de cianeto para dosagem de hemoglobina. Armazenagem de até 40.000 

resultados. Amostra de emergência (Tecla STAT). Velocidade de 60 amostras por hora. PARÂMETROS: WBC, Lym#, Mon#, 

Neu#, Bas#, Eos#, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, 

MPV, PDW, PCT.4, 

incluindo os parâmetros de pesquisas LIC#, LIC%, ALY#, ALY%. 3 Histogramas para RBC, WBC e PLT. Leitor de código de 

barras para reagentes e amostra. compatível em ambiente WINDOWS para interfaceamento sistema de gerenciamento do 

software em cpu externo ao aparelho; ou superior;Linearidade: 

 
 

PARÂMETRO LIMITE DE DETECÇÃO 

WBC 0 – 440,00 x 103/Μl 

RBC 0 – 8,60 x 106/μL 

PLT 0 – 5.000 x 103/μL 

WBC-BF 0,00 – 10.000 X 103/Μl 

RBC-BF 0,00 – 5.000 x 106/Μl 

 

A empresa contratada deverá fornecer ainda sem custos adicionais: 

Deverá ser apresentado Catálogo do equipamento ofertado comprovando o cumprimento de todas as exigências editalicias, sob 

pena de desclassificação por não atendimento das exigências. Instalar “Nobreak" senoidal com a capacidade mínima exigida 

pelo fabricante para manutenção mínima de 30 minutos e computador para interface (com nobreak) em cada uma das unidades 

mencionadas. Fornecer tubos e agulha de coleta equivalentes as necessidades de cada pedido. Tubos de Coleta de sangue a vácuo 

em PET, descartável, estéril, com tampa plástica protetora, sistema de segurança na tampa, marca de preenchimento do volume 

de aspiração com rótulo aderido contendo número de lote e prazo de validade, volume de aspiração de 4 ml, tamanho 13 x 75 

mm, contendo EDTA K3, para hematologia. (tampa roxa) e Agulha para coleta múltipla 25x7, estéril, com bisel trifacetado, 

embalada em invólucro plástico rígido, com lacre de papel contendo dados de identificação, calibre, número de lote e prazo de 

validade, caixa com 100 unidades, adultos e pediátricos 
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HEMATOLOGIA 

ITEM CÓD SUS PRODUTO 
VALOR 

SUS 

HOSPITAL 

DA  

CRIANÇA 

HOSPITAL 

DA  

MULHER 

MÃE 

LUZIA 

HELAJA HEO 
TOTAL DE 

EXAMES/MÊS 

TOTAL 

EXAMES/MÊS 
CONTRA- PARTIDA 

TOTAL 

TABELA 

SUS + 

SESA 

TOTAL 

EXAMES 

180 DIAS 

VALOR 

TOTAL 

180 DIAS 

1 
020202038-

0 
HEMOGRAMA R$ 4,11 2.000 2.000 1.200 1.200 6.400 R$ 26.304,00 30% 

R$ 

34.195,20 
38.400 

R$ 

205.171,20 

2 
020202015-

0 
VHS R$ 2,73 650 100 40 40 830 R$ 2.265,90 30% 

R$ 

2.945,67 
4.980 

R$ 

17.674,02 

TOTAL 2.650 2.100 1.240 1.240   R$ 28.569,90   
R$ 

37.140,87 
43.380 

R$ 

222.845,22 

 

 

 
 

HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, HOSPITAL DE MATERNIDADE” MÃE LUZIA”, HOSPITAL ESTADUAL DE LARANJAL DO JARI 
E HOSPITAL ESTADUAL DE OIAPOQUE 

 DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
HCA / PAI – 01 UND 

HMML – 01 UND 
HELAJA – 01 UND 

HEO – 01 UND 

 

ITEM SETOR DE HEMATOLOGIA TOTAL 

 
 
 
 

01 

MICROSCÓPIO 
Sistema Óptico: UIS (Universal corrigido ao infinito); Iluminação: Iluminador tipo Koehler de luz transmitida 
embutido Lâmpada de halogênio de 6V/30W 100-120V/220-240V ~ 0.85/0.45A 50/60Hz; Focalização: Movimento 
de altura da platina através de guia de rolete (pinhão e cremalheira); Deslocamento por rotação: 36.8mm; Faixa total 
de deslocamento: 25mm; Batente de limite superior; Ajuste de tensão no botão de ajuste de foco macrométrico; 
Revólver Porta-objetiva Giratório:Revólver porta-objetiva quíntuplo fixo com inclinação para dentro.Tubo de 
Observação: Tipo:      U-CBI30-2, Binocular ; Número de Campo: 20; Inclinação do Tubo: 30°; Faixa de Ajuste 
da Distância Interpupilar: 48 - 75mm; Seletor de 
Caminho Óptico:       Nenhum. Platina: Tamanho: 188mm (L) x 134mm (P); Faixa de Movimentação: 76mm na 
direção X e 50mm na direção Y; Porta-espécime: Suporte duplo para lâmina; Manipulador de Borracha: equipado de 
fábrica. Condensador: Tipo: Condensador Abbe; N.A.:1.25 com imersão em óleo; Abertura na Íris do Diafragma: 
Integrada. Dimensões e Peso: 233mm (L) x 432mm (A) x 367.5mm (P), aproximadamente 8.5kg (aprox. 18.7 lbs.). 

 
 
 
 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.650 2.100 1.240 1.240 R$ 28.569,90 R$ 37.140,87 43.380 R$ 222.845,22

VALOR 

TOTAL 180 

DIAS

1.200 6.400

40 830

HELAJA

HOSPITAL 

DA  

MULHER 

MÃE 

LUZIA

HEO

TOTAL 

DE 

EXAME

S/MÊS

TOTAL 

EXAMES/MÊ

S

CONTRA- 

PARTIDA

TOTAL 

EXAMES 

180 DIAS

TOTAL

ITEM CÓD SUS PRODUTO VALOR SUS

HOSPITAL 

DA  

CRIANÇA

020202038-0

020202015-0 40 R$ 2.265,90 30% R$ 2.945,67 4.980 R$ 17.674,02

30% R$ 34.195,20 38.400 R$ 205.171,20

2 VHS R$ 2,73 650 100

HEMATOLOGIA

TOTAL 

TABELA 

SUS + SESA

1
HEMOGRA

MA
R$ 4,11 2.000 2.000 1.200 R$ 26.304,00
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4. URIANÁLISE E PARASITOLOGIA 

 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS INERENTES A CONCESSÃO DOS EQUIPAMENTOS E DEMANDAS DE TESTES DE 

UROANALISE PARA AS UNIDADES NO INTERIOR DESTE REFERIDO INSTRUMENTO. Urinálise e parasitológico com 

fornecimento de tiras reativas para análise química de urina, lâminas de microscopia e cálices descartáveis para análises de 

parasitologia segundo metodologia de Hoffman-Faust nas unidades laboratoriais do Hospital da Criança e do Adolescente “Dra 

Luzinete Pinheiro”, Hospital de Maternidade Mãe Luzia, Hospital Estadual do Oiapoque, Hospital Estadual de Laranjal do Jarí. 

 
 

EXAMES DE URINA 

ITEM CÓD SUS PRODUTO VALOR SUS HCA HMML HELAJA HEO 
TOTAL 
MENSAL 
EXAMES 

VALOR 
MENSAL 
EXAMES 

R$ 

CONTRA- 
PARTIDA 
SESA 
30% 

TOTAL 
TABELA 

SUS + 
SESA 

TOTAL 
EXAMES 
180 
DIAS 

VALOR 
EXAMES 
180 DIAS  

1 
020205001-

7 
EAS R$ 3,70 1000 1000 300 1000 3300 

R$ 
12.210,00 

30% 
R$ 

15.873,00 
19.800 

R$ 
95.238,00 

TOTAL 1000 1000 300 1000 3300 
R$ 

12.210,00 
  

R$ 
15.873,00 

19.800 
R$ 

95.238,00 

 

 
 

5. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS INERENTES A CONCESSÃO DOS EQUIPAMENTOS E DEMANDAS DE 
TESTES DE GASOMETRIA PARA AS UNIDADES DESTE REFERIDO EDITAL. 

 
A. Os reagentes, calibradores e controles a serem entregues neste lote devem ser do mesmo 

fabricante para garantir a padronização dos exames de gasometria, nada impedindo que se houver 
reagentes, calibradores e controles de marcas similares com certificação de garantia de qualidade 
possam ser trocados. não sendo possível o uso de multi fabricantes; 

B. Cada equipamento deverá ser entregue com nobreak adequado para o equipamento e com 
autonomia de 30 minutos, impressora laser, computador para interface quando necessário e todos 
os consumíveis necessários para realizar o exame (calibrador, controle etc.) 

 
5.1 04 (dois) Analisadores de gasometria totalmente automático (sendo 01 para HMML, 01 para o 
HCA/PAI,  01 para o HEO e 01 para o HELAJA) com as seguintes características: 
Aparelho analisador de pH, gases sanguíneos, eletrólitos, oximetria e metabólitos. Mede pH, pCO2, pO2, 
Na+, K+, Ca+2, Cl-, Gli, Lac, sO2, tHb, FCOHb, FMetHb, FO2Hb, FHHb, FHbF e ctBil, pressão barométrica e 
calcula mais de 40 (quarenta) parâmetros, tais como ABE, SBE, HCO3, SBC, tCO2, p50, px, osmolaridade e 
outros; 
Amostra aspirada automaticamente através de capilares, seringas ou tubos e permitindo a introdução de 
dados através de leitor de código de barras; 

EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES 

ITEM 
CÓD 
SUS 

PRODUTO 
VALOR 

SUS 
HCA HMML HEO HELAJA 

TOTAL 
MENSAL 
EXAMES 

VALOR 
MENSAL 
EXAMES 

CONTRA
- 
PARTID
A SESA  

TOTAL 
TABELA 
SUS + 

TOTAL 
EXAMES 
180 DIAS 

VALOR  
EXAMES 
180 DIAS 

R$ SESA 

1 
020204
012-7 

Parasitoló
gico das 
fezes 

R$ 1,65 120 120 1000 100 1340 R$ 2.211,00 30% 
R$ 

2.874,30 
8.040 

R$ 
17.245,80 

TOTAL 120 120 1000 100 1340 R$ 2.211,00   
R$ 

2.874,30 
8.040 

R$ 
17.245,80 
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Apresenta campos de dados personalizáveis com listas de opções pré-configuradas; 
Deve Possuir interface gráfica configurável segundo o perfil do usuário, barra de parâmetros que permite 
reconhecer facilmente o estado do analisador, vídeo tutorial, sistema de ajuda integrado, menu e teclas 
rápidas personalizáveis. 
A empresa vencedora deverá fornecer seringas apropriadas para coleta do exame de acordo com o 
modelo do equipamento. 

 

 

 
 

 

 

ANEXO II 

 

ESPECIFICAÇÕES DO SOFTWARE 

  ESPECIFICAÇÃO DO SOFTWARE DE LIS  

 
 

 Deverá ser fornecida uma Solução Completa de LIS, que faça o total controle 

desde a entrada do paciente no laboratório até a expedição e entrega do 

laudo, mantendo controle de qualidade interno do laboratório e 

interfaceamento integral dos equipamentos de análise clínica. 

 Software de LIS deve possuir no mínimo as características abaixo: 

 Filosofia de orientação a objetos. 

 Totalmente parametrizável em suas funções. 

 Arquitetura Cliente / Servidor. 

 Aplicação em três camadas (interface, regras de negócio e banco de dados). 

 Opera em ambiente Windows. 

 Sistema também poderá operar com a filosofia de processamento no servidor 

com clientes leves (thinclients) que preserva o investimento de 

equipamentos mais antigos. Esta situação permite Linux nas estações. 

 Banco de Dados relacional de alto desempenho (SQL Server, ORACLE, DB2 e 

PostgreSQL). Excelente tempo de resposta, segurança, escalável e multi 

plataforma. 

GASOMETRIA 

ITEM CÓD SUS PRODUTO SUS HCA HMML HEO HELAJA 
TOTAL 
MENSAL 
EXAMES 

VALOR 
MENSAL 

EXAMES R$ 

CONTRA- 
PARTIDA 
SESA  

TOTAL 
TABELA 
SUS + 
SESA 

TOTAL  
EXAMES 
180 
DIAS 

VALOR 
EXAMES 
180 DIAS 

R$ 

1 
020201073-

2 
GASOMETRIA 

R$ 
15,65 

400 400 400 400 1600 
R$ 

25.040,00 
30% 

R$ 
32.552,00 

9.600 
R$ 

195.312,00 

TOTAL 400 400 400 400 1600 
R$ 

25.040,00 
  

R$ 
32.552,00 

9.600 
R$ 

195.312,00 
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 Possibilidade de alteração das regras de negócio dos laboratórios través de 

procedimentos armazenados no banco de dados. 

 Os Postos de Coleta dispõem de sincronização dos dados com a central de 

análises através do banco de dados utilizando linhas privadas, discadas ou 

pela a internet (redeprivada virtual), inclusive por arquivo. 

 Integração total com a INTERNET. 

 Tecnologia de códigos de barras em todos os pontos do processo. 

 Modularidade e alta performance 

 Independência ao uso do mouse 
 Todas as teclas de gerenciamento de rotina incorporam o conceito de 

administração por exceção, ou seja, orienta para trabalhar no que aumenta a 

eficácia do laboratório como um todo. 

 Servidor de Banco de Dados com possibilidade de operar com servidores 

múltiplos (sistema de missão critica), em ambiente operacional Windows 

Server, UNIX ou Linux (dependendo do banco de dados), permitindo 

utilização de espelhamento de disco, tolerância a falhas e backup (DAT ou 

DLT). 

 Interface gráfica com padronização de teclas. 

 Permitir a utilização de coletores de dados tipo Palm para registro volante de 

coleta de material. 

 Relatórios gerenciais utilizando tecnologia da INTERNET / INTRANET (ASP 

- Active Server Page). 

 Manuais do sistema e do usuário deve ser obrigatoriamente em português. 

 Deve ser possibilidade o Servidor de Interfaceamento único com Placa multi-

serial 

 Permitir cadastro de usuários com controle/limitação de acessos a 

funcionalidades. 

 Manutenção das informações do pedido e incluir/excluir exames, e outras 

operações, todas controladas por senha. 

 Permitir cadastro de Perfis de usuários para configuração de acessos. 

 Permitir rastreabilidades no sistema vinculadas aos usuários. 

 Permitir possibilidade de inativação automática para usuários que não 

acessam o sistema em determinado período (em dias). 

 Permitir cadastro completo do paciente, com possibilidade de impressão de 

etiqueta de identificação única do cliente no Laboratório. 
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 Ter a possibilidade de configurar quais os dados serão obrigatórios nos 

atendimentos. 

 Ter possibilidade de inclusão de foto para identificação do paciente. 

 Ter a possibilidade de leitura biométrica para identificação do paciente. 

Podendo inserir mais de uma digital. 

 Permitir busca “inteligente” de pacientes. Podendo ser realizada por código, 

nome, identidade, telefone, data de nascimento, nome da mãe e outros 

campos. Ou ainda, realizar busca “conjunta” do nome do paciente + data de 

nascimento (para casos de homonímias). 

 Permitir bloqueio ao acesso aos Resultados para determinados 

pedidos/atendimentos. 

 Ter a possibilidade de impressão de Ficha Cadastral (3 vias). 

 Ter a possibilidade de acesso ao histórico de atendimentos/resultados pela 

WEB através de chave/senha única de paciente. 

 Permitir cadastro completo de médicos com buscas por CRM ou nome. 

 Possuir informações completas sobre os exames (código, materiais, data de 

coleta, preços, informações para a coleta e preparação das amostras, etc...). 

 Categorizar os pedidos de exames como normal, urgência, emergência e/ou 

imediata. 

 Permitir impressão do comprovante do paciente de forma personalizada 

(inclusive cabeçalho, logotipo e dados de rodapé do Laboratório). 

 Ter controle interno de amostras. 

 Possuir etiqueta de protocolos. 

 Permitir que os laudos sejam totalmente personalizáveis pelo Laboratório, 

inclusive cabeçalho com logotipo e dados de rodapé. 

 Ter a possibilidade de inclusão de imagens e/ou gráficos de resultados 

numéricos anteriores nos laudos. 

 Permitir impressão de Laudos Evolutivos para acompanhamento do histórico 

e evolução dos Resultados. 

 Permitir impressão automática das etiquetas de código de barras para 

identificação das amostras. 

 Permitir manutenção das informações do pedido e incluir/excluir exames, e 

outras operações, todas controladas por senha. 

 Possuir gerenciamento de Laboratórios de Apoio e de atendimento a 

Terceiros, totalmente integrado a rotina e a rastreabilidade. 
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 Possui grade de resultados anteriores com visualização dos resultados 

numéricos em formato de gráfico. 

 Possuir rastreabilidade completa do exame. Todas as ações desde o 

atendimento ao paciente até a entrega do laudo são registradas com a data, 

hora e usuário. 

 Possuir registro dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP) dos exames. 

 Permitir identificação da unidade que requisita os exames, a unidade de 

entrega dos laudos e unidade de cadastro. 

 Possui controle de entrada das amostras com o auxílio de leitoras ópticas. 

 Possuir controle de amostras pendentes e rastreabilidade das amostras 

evitando erros de coleta, trocas e atrasos. 

 Ter fichas e mapas de trabalhos impressos por agrupamentos definidos pelo 

usuário/Laboratório. 

 Permitir listas de pendências de exames a dar entrada no setor, a analisar, a 

digitar, a encaminhar para laboratório de apoio e a liberar, com informações 

completas e atualizadas para total gerenciamento da rotina. 

 Permitir preenchimento de resultados com consistência entrecampos, 

controle de normalidade (valores de referência e limites de aceitação), 

cálculos automáticos entrecampos de um mesmo exame e entre exames e 

validação do médico. 

 Ter a possibilidade de normatizar automaticamente os resultados através de 

fórmulas elaboradas de acordo com a necessidade para cada exame. 

 Permitir auxílio no preenchimento dos resultados: gráfico dos últimos 

resultados do cliente, informações sobre o cliente (idade, sexo, remédios, 

doenças...), faixas de normalidade, tempos de atraso, listas de pendências, 

comentários e observações. 

 Possuir bloqueio de resultados fora dos limites de aceitação com liberação 

por senha, inclusive por mais de um responsável. 

 Permitir digitação centralizada dos resultados (setor de digitação) ou no 

próprio setor de análises. 

 Permitir visualização dos laudos no monitor sem a necessidade de impressão. 

 Permitir impressão dos últimos resultados do exame no laudo, incluindo 

gráficos para resultados numéricos. 
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 Permitiram pressão automática dos laudos na medida que forem liberados 

pelos setores analíticos. 

 Permitir liberação eletrônica dos resultados controlada por senha 

(assinatura eletrônica). 

 Permitir criação de chave de segurança nos laudos para evitar fraudes. 

 Permitir Impressão automática de laudos com assinatura digitalizada e/ou 

elaborada. 

 Ter impressão de laudos em PDF. 

 Permitir envio de laudos em PDF (por demanda). 

 Ter etiqueta de protocolos 

 Ter a possibilidade de revisão de pedidos de convênio com flags de aviso de 

pendência. 

 Ter etiqueta Calculada pelo Volume e Espaço Morto nos Tubos. 

 Possuir aviso (torpedo email*) de Exames Liberados (configurável por 

atendimento/convênio/posto). 

 Possuir cadastro de Médicos no Atendimento. 

 Possuir estatísticas de Pacientes Novos, Gestantes e Idosos. 

 Permitir novas Autorizações para Usuários. 

 Ter condições de Coleta por Prioridade. 

 Ter controle de Coletadores. 

 Ter controles e registros de coleta. Com possibilidade de classificar o tipo 

da coleta. 

 Possuir registro e Protocolo de Distribuição de Amostras (do posto para 

o laboratório). 

 Permitir agendamento com Hora Marcada. 

 Possuir comprovantes de Agenda mento personalizáveis (com 

possibilidade de inclusão de cabeçalho/rodapé do Laboratório). 

 Permitir controle de Entrega de Laudos com Códigos de Barras. 

 Possuir regra e Controle para Exames que só podem ser agendados. 

 Permitir E-mail Convencional. 

 Permiti ficha eletrônica para setor de Bacteriologia Vinculada aos Exames 

em Pedidos. 
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 Permitir impressão de Códigos de Barras no Laudo dos Exames. 

 Possuir integração LIS x LCA. 

 Possuir integração LIS x DB Diagnóstico. 

 Possuir integração LIS x CRIESP. 

 Possuir integração LIS x HEMOSYS. 

 Possuir integração LIS x Hermes Pardini. 

 Possuir integração LIS x Álvaro. 

 Possuir integração LIS x Hemosys. 

 Possuir Delta Check no Interfaceamento. 

 Permitir cadastro de Taxas de atendimento e/ou coleta. 

 Permitir gerenciamento de novas Coletas, com registro de contatos e/ou 

tentativas. 

 Através de apoio visual ao gerenciamento da rotina ver ou receber alerta 

exames de emergência atrasados. 

 Deve permitir envio de mensagens via SMS. 

 Deve permitir personalização de SMS para envio em massa. 

 Deve possuir funções de gerenciamento através do fornecimento de 

relatórios e gráficos inteligentes permitindo controle total do responsável 

pelo laboratório. 

 Ter possibilidade de implantação de terminais de autoatendimento. 

 Permitir postos de Coleta informatizados com sincronização automática 

com a Central de Análises e impressão de laudos com assinatura 

digitalizada. 

 Possuir gráficos e grades inteligentes que se moldam a necessidade do 

usuário. 

 Permitir triagem das amostras ocasionando economia de materiais e 

insumos. 

 Permitir exportação de dados estatísticos para o Excel ou arquivos texto. 

 Permitir utilização do monitor suspenso para apoio virtual ao 

gerenciamento da rotina e alertar exames urgentes em atraso. 
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 Possuir rastreabilidade total da colheita, através de módulo de registro de 

coleta e/ou gerenciamento de coletas, permitindo hora real da colheita da 

amostra e o coletador. 

 Ter interação online entre a liberação e disponibilização dos resultados 

na internet. 

 Possuir relatórios gerenciais disponibilizados através da Internet / 

Intranet com controle de senha. 

 Possuir grade de Resultados disponível na Internet / Intranet. 

 Possuir laudos com código de segurança disponibilizados na Internet / 

Intranet. 

 Deve possibilitar que ao liberar o Resultado, o Laudo/Resultado também 

é liberado/disponibilizado diretamente para a Internet / Intranet. 

 Possuir gerenciamento de Novas Coletas via estações locais ou Internet / 

Intranet. 

 Permitir resultados via Internet / Intranet para pacientes, 

médicos/consultório, médicos internos (hospitais), convênios e Postos de 

Atendimento. 

 Permitir aviso de liberação de resultados para cliente, médico e/ou 

convênio via E-Mail e/ou Celular 

 Ter a possibilidade de integração com informações de sistema de gestão 

hospitalar 

 Possuir gerenciamento de pacientes, leitos, prontuários, postos de 

enfermagem. 

 Ter integração com a prescrição médica de exames. 

 Ter integração com o faturamento de convênios. 

 Permitir geração de dados para controladoria e estatística hospitalar 

 Possuir monitor de resultados diretamente no bloco cirúrgico. 

 Possuir integração entre atendimentos ambulatoriais e de internação. 

 Possuir integração de Resultados de forma analítica (resultados 

individuais) e em forma de laudo (RTF, HTML e/ou PDF) 

 Deve disponibilizar no mínimo integrações com TASY, SALUX, MV, AGHU, 

CELCK, SIGH, CONSAIH E SD2000. 
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 Ter a possibilidade e capacidade de registrar os resultados de controle 

dos equipamentos de análise do laboratório, realizando a manutenção dos 

históricos, a validação das Regras de Westgard e o apontamento de 

violações. 

 Possuir cadastro de equipamentos, inclusive os não interfaceados. 

 Possuir cadastro de Controles e Lotes. 

 Possuir cadastro de Regras (Regras de Westgard). 

 Possuir a definição de valores de média e Desvio padrão para cada 

controle de cada parâmetro dos exames. 

 Possibilitar a inserção, alteração e exclusão de medições de controle 

(manual ou automática) 

 Possibilitar a visualização de Gráficos de Levey-Jennings de acordo com 

período e tipos de valores base (bula ou laboratório) selecionados. 

 Possibilitar avaliação automática de Violações a cada nova medição de 

controle. Possibilidade de inclusão de comentários e exclusões das 

violações. Pesquisa de violações por equipamento e/ou regra. 

 Possibilitar avaliações de Precisão e Exatidão. 

 Possuir análise comparativa entre equipamentos, cadastro dos 

esquemas de análise e relatório resumido das análises 

 Para o gerenciamento da fase analítica do laboratório e automatização 

deverá possibilitar no mínimo: 

 Extração automática dos resultados do exame. 

 Leitura de todos os parâmetros disponíveis, inclusive flags, através de 

protocolos ASTM ou HL7. 

 Leitura automática do código de barras das amostras em equipamentos 

bidirecionais. 

 Possibilidade de elaboração de listas de trabalho para equipamentos que 

não fazem leitura de códigos de barra. 

 Status de automação. 

 Controle dos valores de referência dos exames. 

 Possibilita bloqueio de resultados fora dos limites de aceitação. 

 Liberação do resultado diretamente no laudo. 
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 Gráficos comparativos de resultados de exames anteriores. 

 Imagens diretamente nos laudos. 

 Possibilidade de retirar estatísticas com os exames por equipamento, 

tempo médio de análise, número de repetições, usuário responsável, etc. 

 Permitir a utilização de apenas um micro para todos equipamentos 

analisadores (Servidor de Interfaceamento). 

 Possuir programação orientada à objetos que possibilitam o 

desenvolvimento rápido de novos interfaceamentos. 

 Permitir a transferência de informações diretamente para o banco de 

dados sem o auxílio de arquivos texto. 

 Permitira eliminação de erros de digitação de resultados. 

 Possibilitar que depois de processados, os resultados dos exames deverão 

estar disponíveis para a liberação eletrônica. 

 Possuir seleção automática de laudos. 

 Possuir gerenciamento e gravação dos dados dos controles das amostras. 

 Permitir a extração de gráficos por pontos ou imagem através do 

interfaceamento para apresentação no laudo. 

 Possuir comunicação via Serial RS232 e/ou TCP-IP 

 O LIS deve permitir a automatização, o gerenciamento e controle do 

armazenamento e descarte de tubos, a fim de rastrear amostras, 

minimizar as solicitações de novas colheitas e evitar a perda de tempo na 

procura por tubos. 

 Armazenamento de amostras por setor. 

 As estantes ou racks são personalizáveis (10x07 - 70 tubos, 10x08 – 80 

tubos). 

 A busca pode ser feita por rack ou por amostra. 

 Utilização da leitora de código de barras para agilizar e facilitar o trabalho 

 Registro de armazenamento por Setor, Estante, Local de Armazenamento e 

Compartimento 

 Verificação e validação de espaço no compartimento 
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 Gerenciamento de descarte de amostras com filtro 

por estante a descartar ou descartada e por 

período. 

 A validade da Rack é vinculada a validade da amostra. 

 O prazo de validade da Rack pode ser também definido por 
local. 

 Geração de etiquetas para identificação de locais. 

 Relatório de amostras armazenadas. 

 Relatório de amostras descartadas. 

 O Sistema deve permitir controle de painel de 

atendimento, para controle de fluxo das filas por 

prioridade e por tipo de serviço. 

 Filas de atendimento e chamados de senhas. 

 Diferentes tipos de atendimento (normal, preferencial, etc...). 

 Comprovante, senha, guichês e prioridades configuráveis. 

 Controle de chamadas via monitor/painel. 

 Controle do tempo de espera de cada atendimento. 

 O Sistema deve permitir que postos de coleta 

façam abertura de pedidos de forma on-line. 

 Tenha possibilidade de visualização de laudos liberados 

 Tenha disponibilidade de integração de abertura 

de pedidos e resultados com sistemas de terceiros. 

 Tenha possibilidade de imprimir etiquetas 

conforme regras definidas pelo laboratório. 
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ANEXO II 

LIS: SISTEMA DE INFORMATICA LABORATORIAL, INTERFACE E ACESSÓRIOS 
 

 

ITEM 

 
 QTD. 

HMML 

QTD 
HCA 

(PAI) 

QTD. 

HELAJA 

QTD 

HEO 

QTD 

TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 

1 

IMPRESSORA CÓDIGO BARRA ZEBRA TLP- 

2844, Resolução: 203 DPI (8 pontos por milímetro, 

Velocidade de impressão: 102 milímetros/segundo 

(4"/s.), Método de 

impressão:TérmicoDireto

 

/ TermoTransferência, Memória: 512KB Flash 

Mémory; 256 KB SRAM, Comunicação: Paralela 

Centronics/Serial RS-232/USB/LAN, Fonte de 

Alimentação: Bivolt 110/220 V, Dimensões Ribbon: 

110mm x 74 metros, Diâmetro Int./Externo Ribbon: 

12,7 mm./33 mm, Códigos de Barras: EAN-13, EAN-

8, Code 39, Code 93, Code 128/subsets A, B, C, 

UCC/EAN-128, Intercalado 25 (DUN-14), Codabar, 

Matrix 25, UPC-A/E, Postnet, GermanPostcode. 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 
 
 
 
 
 

2 

PISTOLA DE CÓDIGO DE BARRA com LEITOR   

ÓPTICO   CCD   ,Modelo:BR-310, Cor: 

Preto, Interface Teclado Mini DIM, Códigosaceitos: 

UPC/EAN/JAN &Addon 2/5, Code 39, Code 39 Full 

ASCII, Code 11, Matrix 

25, Interleave 25, Industrial 25, Code 128, 

Codabar/MW7, Code 93, MSI/PLESSEY, Code 32, BC 

412, China Postage, Discreto 2 de 5, Largura de 

abertura: 8 cm, Fonte de luz: Luz vermelha, Indicador 

de leitura: Sonoro e luminoso, Distância de leitura:5 

cm e Velocidade de leitura: 100 leituras por segundo. 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

3 
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ANEXO III – 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

A contratada será responsável pelo fornecimento de equipamentos de informática 
 

 

 
 

ITEM 

 
 

DESCRIÇÃO 

QTD. 

HMM L 

QTD 

HCA (PAI) 

QTD. 

HELAJA 

QTD 

HEO 

QTD 

TOTAL 

 
 
 
 
 
 

1 

NO-BREAK 1.4KVAsenoidal, Tensão de saída: 115 V, Potência 
1400 VA / 980 W, Fator de potência: 0,7; Forma de onda: 
Senoidalpura, Microprocessado, Número de tomadas: 5, 
Estabilizador/Filtro de linha: Estabilizador com 4 estágios e filtro 
de linhainterno, Porta de comunicação: USB, Proteção 
Fax/Modem, Eficiência: 95% (para operação rede) e 85% (para 
operaçãobateria), Bateriainterna: 2 baterias 12 V 7Ah, Conector 
para expansão de bateria, Autonomia: Até 52 minutos com PC 
onboard + monitor LDC de 15", Alimentação:115-127~220 V. 
Os equipamentos de HEMATOLOGIA E BIOQUÍMICA necessitam 
de No-BREAK 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

COMPUTADOR com processador: 
4nucleos (3.6 GHz expansível para até 4.0 GHz, 8 MB de 
CacheMonitor 21" Widescreen; Memória RAM: 8GB, Dual Channel 
DDR3, 1600 MHz (2 x 4 Gb); Armazenamento: Disco Rígido 1TB, 
SATA (7200 RPM); Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GT 720 1GB 
DDR3; 
Unidadeóptica: Gravador de CD/DVD Dual Layer (DVD +/- RW 
16x); Kit Teclado e Mouse com fio, Português ABNT; 
Placa Wireless 1703 802.11A/B/G/B, com Bluetooth 4.0; 
Placa de som: Placa de SomIntegrada 7.1; Slots de memória 
4 DIMM; PortasCompartimentos: 
4 compartimentos de HDD (3 discos SATA + 1 SSD); Dimensões, 
peso e altura: 406,8 mm / Largura: 185 mm / Profundidade 
444 mm; Peso: 13 Kg; Leitor de cartão de mídia: 
Leitor de cartão 19 em 1 (CF tipo I, CF tipo II, 
unidade Micro, Mini SD, MMC, MMC móvel, 
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