
                          

       COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 

Av. Pedro José da Silva, nº 01, Centro - CEP 68.810-000 - Anajás - Estado do Pará 

CNPJ - 05.849.955/0001-31 – cpl.anajas@gmail.com 

 

 

LICITAÇÃO PMA 

 
Pag.:_______ 

 

 

______________ 

TERMO DE REFERÊNCIA  

MUNICÍPIO DE ANAJÁS 
2020 

 

1 – OBJETO 

Constitui objeto deste Termo de Referência a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

LOCAÇÃO DE ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS 

NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

2 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E MODALIDADE LICITATÓRIA 

2.1 – A contratação, objeto deste Termo de Referência, deverá ocorrer por intermédio de Pregão 

presencial, considerando que o Município de Anajás não dispõe de tecnologia e de serviço de internet 

estável que possibilite a realização da licitação na modalidade de pregão na sua forma eletrônica, 

sem que haja constantes desconexões, inviabilizando completamente a adoção do pregão eletrônico 

no momento do certame. 

Ademais tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Lei 

Complementar nº 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e 

exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto. 

3 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A Contratação de Empresa Especializada na Locação de Analisador Automático para Hematologia, a fim 
de Atender as Necessidades do Fundo Municipal de Saúde, a presente Contratação tem como 
Finalidade Atender a demanda estimada de Material visando atender as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde.  

4 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS 

A discriminação, quantitativos e média de custo dos produtos estão descritos nas tabelas em anexo, 

considerando a demanda estimada, que deve proceder o contratado com fornecimento. 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QT UND UNITÁRIO TOTAL 

01 NALISADOR AUTOMATICO PARA 
HEMATOLOGIA: 

1. Análise de 26 parâmetros 

• Contagem total de leucócitos (WBC) 

• Contagem total de eritrócitos (RBC 

• Leitura espectrofométrica de 

hemoglobina(cianometahemoglobina) 

(HGB) 

• Determinação hematócrito (HCT) 

• Determinação de volume corpuscular 

médio (VCM) 

• Determinação de hemoglobina corpuscular 

média determinação de anisocitose (RDW) 

• Concentração media de hemoglobina 

(HCM) 

• Concentração de hemoglobina corpuscular 
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media (CHCM) 

• Contagem total de plaquetas  (PLT) 

• Determinação do volume plaquetário médio 

(VPM) 

• Determinação de plaquetócrito (PCT) 

• Determinação da amplitude da distribuição 

de plaquetas (PDW) 

• Contagem de linfócitos (valor absoluto) 

• Contagem de linfócitos (valor relativo) 

• Contagem de monócitos (valor relativo) 

• Contagem de monócitos (valor absoluto) 

• Contagem de neutrófilos (valor absoluto) 

• Contagem de neutrófilos(valor relativo) 

• Contagem de eosinófilos(valor absoluto) 

• Contagem de eosinófilos(valor relativo) 

• Contagem de basófilos(valor absoluto) 

• Contagem de basófilos(valor relativo) 

• Contagem de linfócitos atípicos (valor 

absoluto) 

Contagem de linfócitos atípicos (valor relativo) 

● Contagem de grandes células imaturas 

(valor absoluto) 

● Contagem de grandes células imaturas 

(valor relativo) 

2.Contagem de células pelos métodos: 

Impedância, Citoquímica e Citometria de 

Fluxo(MDSS) 

3.Capacidade mínima 60 amostras/hora 

4.Análise de amostras em tubos abertos com 

aspiração de 30µl em modo CBC ou 53µl em  

modo 5 DIFF. 

5.Limpeza automática da ponteira aspiradora 

6.Seleção de histogramas para 12 ou 26 

parâmetros 

7.Procedimento de limpeza e calibração 

totalmente automatizados 

8.Identificação de amostras: alfanumérica, 

numérica ou seqüencial 

9.Limites de pacientes programáveis 

10. Alarmes patológicos série vermelha, série 

branca e plaquetas 

11. Alarmes para falhas de contagem 

12.Acompanha Impressora Matricial Okidata; 

13. Interface RS 232 incluindo gráficos e matriz 
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14. Microprocessador 68331 + 2 X 68HC14 

15. Visor com tela de cristal líquido (LCD), 16 

linhas 

16. Leitor de código de barras (opcional) 

17. Dimensões: 51,6 x 44,4 x 48,1 cm 

)Alt./Larg./Prof.) 

18. Peso: 35 kg 

19. Voltagem: 110V a 240V, 50Hz a 60 Hz, 

200 VA 

CONSUMO DE 5 REAGENTES 

 

 

4.1 – DOS PREÇOS DOS ITENS / VALOR DE MERCADO 

OBS: Os valores apresentados neste Termo de Referência, referem-se aos valores máximos 

que poderão ser contratados os itens, conforme os preços referenciais, a partir de valores 

praticados no mercado conforme cotação realizada. 

 

5 – DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA 

5.1 – O prazo das entregas será de até 5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento pelo 

fornecedor da Nota de Empenho dos respectivos pedidos. 

52 – Os produtos deverão ser entregues no endereço indicado na solicitação/requisição enviada pela 

Secretaria. 

5.3 – O fornecedor deverá agendar as entregas dos materiais, sob pena de não recebimento imediato 

dos produtos na chegada das mesmas ao endereço supracitado. 

5.4 – Por acordo entre as partes, não poderá ser entregue parceladamente, observado o prazo 

máximo acima, ficando, entretanto, o pagamento condicionado à entrega da totalidade da quantidade 

empenhada. 

5.5 – Os produtos deverão ser entregues como relacionados neste edital, conforme descrição dos 

mesmos, não sendo aceito produtos e partes incompletos,  respeitando as discriminações contidas no 

Termo de Referência, sem defeitos ou avarias, sendo aplicadas todas as normas e exigências legais 

a cargo e responsabilidade do fornecedor.  

5.6. No ato da entrega serão verificadas as especificações e condições, sendo que não satisfeitas às 

exigidas neste anexo, serão devolvidos, devendo ser substituído no prazo máximo de 20 (vinte) dias 

corridos a partir da solicitação de substituição feita pela Secretaria. Cabendo o ônus do envio e 

devolução do mesmo a licitante vencedora.  

5.7. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará à contratada incorrendo em atraso 

na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no edital. 

5.8. O fornecedor deverá agendar as entregas, sob pena de não recebimento imediato na chegada 

dos mesmos aos endereços mencionados na solicitação/requisição. 

 

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO: 

 

 

Anajás, 05 de Fevereio de 2020. 

 

_________________________________ 

Responsável -  Termo de Referência 
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À Consideração Superior. 

 

De Acordo. 

Aprovo e encaminho para os devidos fins, o presente Termo de Referência  

                                                   

____________________________________________ 

Secretária Municipal de Saúde 
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