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ERRATA Nº 002 

 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 038/2019-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 248.271/2017 – EMSERH 
 

O Agente de Licitação da EMPRESA MARANHENSE DE 
SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, considerando a especificidade do objeto e 

com base na manifestação da Coordenadora do Laboratório de hematologia do 
HEMOMAR, Sra. Joanne Adler Soares, bem como da Gestão Hospitalar da 
EMSERH através de seu Consultor de Compras Hospitalares, Sr. Alberto Luís 
Rodrigues Júnior, resolve: 

 

No subitem 3.2.2. do Termo de Referência Lê-se corretamente: 
 

DESCRIÇÃO  Quant. 

ANALISADOR HEMATOLÓGICO* 

 Análise totalmente automática com utilização de tecnologia para o 
processamento diferencial dos leucócitos, discriminando eosinófilos e 
basófilos. 

 Computadorizado, com ciclo de análise automatizado de início, término e 
limpeza após cada processamento de amostra. Possuir no mínimo uma 
agulha para aspiração e diluição, com lavagem automática. 

 Detector de nível dos reagentes e esgotos com emissão de alarmes e/ou 
mensagem indicando a troca ou similar. Fornecer no mínimo 23(vinte 
três) parâmetros usuais como: PCT, PDW, Contagem diferencial em 
percentagem e absoluto de NEUT (% e #), LYMPH (% e #), MONO (% e 
#), EOS (% e #), BASO (% e #) e exibindo sinalizador (flag) para as 
células imaturas.  

 Nos índices hematimétricos a análise do VCM deve utilizar a tecnologia 
de esferotização.  

 Análise de plaquetas totalmente ótica ou com a mesma 
operacionalidade, com no mínimo dois detectores digitais realizando a 
análise por tamanho e complexidade, com linearidade de leitura para 
WBC de no mínimo 200 a 400.000/mm³, para PLT de 5.000 a 
3.500.000/mm³ e contagem de hemácias até 7.000.000/mm³. Sistema 

duplo para leitura da hemoglobina.  

 Análise de Reticulócitos ótico ou com a mesma operacionalidade, pelo 
método Azul de metileno ou similar com no mínimo três detectores 
digitais, totalmente automatizada e realizada em tubo primário. Software 
Multispecie totalmente integrado ao equipamento e sem necessidade 
nenhum reagente adicional.  

 Contagem efetiva de cada efetiva de cada sub-população de leucócitos.  

 Apresentação gráfica tridimensional (sistema de histogramas).  

 Fornecer também alarmes morfológicos para série vermelha, série 
branca e plaquetas (ANISO, MICRO, MACRO, HIPO, HYPER, plaquetas 
grandes, linfócitos atípicos e blastos). 

 Deve possuir esteiras para as amostras com racks ou carrossel que 
possibilitem a análise do tubo primário tanto adulto (5ml) como pediátrico 
(2 a 3ml).  

 Deve realizar perfeita homogeneização das amostras no próprio 
equipamento antes da aspiração automática pela agulha. 

 Gerenciamento de dados simples e eficaz com capacidade para 
Interfaceamento bidirecional ou superior.  

 Deverá permitir a identificação completa das amostras com nome, 
número do paciente, sexo, idade, nome do posto de procedência, via 

Unidade 
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teclado alfanumérico e por leitor de código de barras. 

 Deverá possuir excelente reprodutibilidade com sangue controle, 
possibilitando o controle de qualidade com análise estatística por 
gráficos Levy-Jenings e regras de Westgard;  

 Fornecer um Equipamento backup com características semelhantes e 
com o mesmo menu do equipamento principal. 

 

Na Cláusula Segunda  da Minuta do Contrato Lê-se corretamente: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES: Trata-se de 

Fornecimento de Kits de reagentes e insumos para realização de Hemogramas, reagentes 
para exame de Velocidade de Hemossedimentação (VHS), com cessão de equipamentos. 

2.1. DA DESCRIÇÃO DO LOTE 01: 

 

a) HEMOGRAMA: Conjunto de reagentes para a realização do Hemograma Completo com 

detecção quantitativa dos leucócitos, plaquetas e hemácias assim como a identificação das 
diferentes populações de leucócitos, plaquetas e hemácias assim como a identificação das 
diferentes populações leucocitárias, índices hematimétricos e dosagem da hemoglobina, para 
uso em equipamento totalmente automatizado. O conjunto de reagente dever vir acompanhado 
e todos os produtos (soluções, acessórios, controles etc.) necessário à realização completa dos 
testes. A embalagem deve conter cada produto claramente identificado e em quantidade 
suficiente para realizar o número teste indicado, instruções de uso, condições de 
armazenamento, prazo de validade, procedência e número de registro no Ministério da Saúde. 
Os insumos deverão ser fornecidos em quantidade suficiente para a realização de 40.000 
(quarenta mil testes)  
 

b) RETICULÓCITO: Reagente para determinação quantitativa de reticulócitos, utilizando 

metodologia do azul de metileno ou similar para uso em equipamento automatizado que utilize 
tubo primário. O kit de reagentes deve vir acompanhado de todos os produtos (soluções, 
acessórios, controles e etc.) necessários à realização completa dos testes. A embalagem deve 
conter cada produto claramente identificado e em quantidade suficiente para realizar o número 
de testes indicado com instruções de uso, condições de armazenamento, prazo de validade, 
procedência e número de registro no ministério da Saúde. Os insumos deverão ser fornecidos 
em quantidade suficiente para a realização de 25.000(vinte e cinco mil testes).  
 

2.1.1. Todos os materiais deverão corresponder às especificações da proposta 
apresentada, no que tange às suas características, atualizações e padrões de qualidade, sob 
pena de rescisão contratual e penalidades cabíveis. 
 

2.1.2. O fornecimento dos reagentes está diretamente ligado à cessão em 
regime de comodato dos seguintes equipamentos: 

 

DESCRIÇÃO: Unid.: Quant.: 
Valor 
Unit. 
(R$): 

Valor 
Total 
(R$): 

ANALISADOR HEMATOLÓGICO* 

 Análise totalmente automática com utilização de 
tecnologia para o processamento diferencial 
dos leucócitos, discriminando eosinófilos e 
basófilos. 

 Computadorizado, com ciclo de análise 
automatizado de início, término e limpeza após 
cada processamento de amostra. Possuir no 
mínimo uma agulha para aspiração e diluição, 
com lavagem automática. 

  Detector de nível dos reagentes e esgotos com 
emissão de alarmes e/ou mensagem indicando 
a troca ou similar. Fornecer no mínimo 23(vinte 
três) parâmetros usuais como: PCT, PDW, 

Unidad
e 

01   
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Contagem diferencial em percentagem e 
absoluto de NEUT (% e #), LYMPH (% e #), 
MONO (% e #), EOS (% e #), BASO (% e #) e 
exibindo sinalizador (flag) para as células 
imaturas.  

 Nos índices hematimétricos a análise do VCM 
deve utilizar a tecnologia de esferotização.  

 Análise de plaquetas totalmente ótica ou com a 
mesma operacionalidade, com no mínimo dois 
detectores digitais realizando a análise por 
tamanho e complexidade, com linearidade de 
leitura para WBC de no mínimo 200 a 
400.000/mm³, para PLT de 5.000 a 

3.500.000/mm³ e contagem de hemácias 

até 7.000.000/mm³. Sistema duplo para leitura 
da hemoglobina.  

 Análise de Reticulócitos ótico ou com a mesma 
operacionalidade, pelo método Azul de metileno 
ou similar com no mínimo três detectores 
digitais, totalmente automatizada e realizada em 
tubo primário. Software Multispecie totalmente 
integrado ao equipamento e sem necessidade 
nenhum reagente adicional.  

 Contagem efetiva de cada efetiva de cada sub-
população de leucócitos.  

 Apresentação gráfica tridimensional (sistema de 
histogramas).  

 Fornecer também alarmes morfológicos para 
série vermelha, série branca e plaquetas 
(ANISO, MICRO, MACRO, HIPO, HYPER, 
plaquetas grandes, linfócitos atípicos e blastos). 

 Deve possuir esteiras para as amostras com 
racks ou carrossel que possibilitem a análise do 
tubo primário tanto adulto (5ml) como pediátrico 
(2 a 3ml).  

 Deve realizar perfeita homogeneização das 
amostras no próprio equipamento antes da 
aspiração automática pela agulha. 

 Gerenciamento de dados simples e eficaz com 
capacidade para Interfaceamento bidirecional 
ou superior.  

 Deverá permitir a identificação completa das 
amostras com nome, número do paciente, sexo, 
idade, nome do posto de procedência, via 
teclado alfanumérico e por leitor de código de 
barras. 

 Deverá possuir excelente reprodutibilidade com 
sangue controle, possibilitando o controle de 
qualidade com análise estatística por gráficos 
Levy-Jenings e regras de Westgard;  

 Fornecer um Equipamento backup com 
características semelhantes e com o mesmo 
menu do equipamento principal. 

 

Comunicamos que está ERRATA 002 será disponibilizado no site da 

EMSERH, www.emserh.ma.gov.br, bem como no portal do licitações-e, 

www.licitacoes-e.com.br, com as alterações realizadas. 

 

http://www.emserh.ma.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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Por fim, comunico que permanecem mantidas as demais condições 

editalícias e FICA REMARCADA a data da Sessão de Abertura da Licitação 

Eletrônica nº 38/2019-CSL/EMSERH para as 08h30min do dia 1º de agosto de 

2019, por meio do site www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais serão 

prestados, de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 

17h00min, na CSL/EMSERH localizada à Avenida Borborema quadra 16 nº 25 bairro 

Calhau, nesta cidade e/ou pelo telefone (98) 3235-7333 

 

São Luís (MA), 3 de julho de 2019. 

 
 

 
Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matrícula nº 536 
 
 
De acordo: 

Igor Manoel Sousa Rocha 
Presidente Substituto da CSL/EMSERH 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/

