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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  49634/2017

MEMORIAL DESCRITIVO - CONCORRÊNCIA N.º 0051/2017

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

À Firma: C.N.P.J

Endereço: Inscrição:

Cidade: UF CEP: TELEFONE:

ITEM UN. QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços Preço Unitário Preço Total Marca

1 UND 42.000,00 Exames de Hematologia com cessão de equipamento em comodato com sistema
automatizado e randômico para exames hematologicos com as seguintes
especificações:
 Exames do tipo Hemograma completo, Eritrograma e Leucograma; o equipamento
deverá ter condições de realizar
   ainda os 26 parâmetros listados abaixo:
 . contagem total de leucócitos
 . contagem total de eritrócitos
 . leitura de hemoglobina
 . determinação de hematócrito
 . determinação de volume corpuscular médio
 . determinação da hemoglobina corpscular média
 . determinação da concentração da hemoglobina corpuscular média
 . determinação d índice de anisocitose (RDW)
 . contagem total de plaquetas
 . determinação do volume plaquetário médio
 . determinação do plaquetócrito
 . determinação da amplitude da distribuição de plaquetas  (PDW)
 . contagem de linfócitos (valor absoluto e relativo)
 . contagem de monócitos (valor absoluto e relativo)
 . contagem de neutrófilos (valor absoluto e relativo)
 . contagem de eosinófilos (valor relativo e relativo)
 . contagem de basófilos (valor relativo  e relativo)
 . contagem de reticulócitos
 . contagem de grandes células imaturas (valor absoluto e relativo)
 Obs.: a metodologia para contagem de células deverá ser por um dos métodos:
citometria de fluxo e/ou MAPSS (dispersão de laser polarizada com múltiplos
ângulos)/laser.
 1.	A contratada se obrigará a locar  um equipamento analisador automatizado com as
seguintes características mínimas:
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 . Capacidade mínima de 80 amostras/hora, com capacidade mínima de carreamento
de 50 tubos, acondicionados em racks; identificação de amostras por código de barras
em modo “stat” ou “rack”; microamostra: 30 uL (CBC) ou 53 uL (DIFF), podendo ser
até 250 microlitros (amostras normais); sistema automatizado de mistura e do sangue
contido no tubo; detecção automática do nível do esgoto e dos demais reagentes
analíticos do aparelho; sistema operacional baseado no Microsoft Windows; software
de validação incluindo gráficos, estado dos reagentes, controle de qualidade e
registros de manutenção; software operado através de um toque de tela, teclado ou
mouse; capacidade de memória 10.000 resultados com gráficos; impressão com
valores de referência do paciente e contagem manual do DIFF;  análise de amostras
em tubos abertos ou fechados com aspiração de, no mínimo,  30 microlitros em modo
CBC ou, no mínimo, 53 microlitros em modo 5 DIFF, podendo chegar até 250
microlitros; procedimentos de limpeza e calibração automáticos; seleção de
histogramas para 12 ou 26 parâmetros; identificação de amostras alfanumérica ou
seqüencial; limites de pacientes programáveis; alarmes patológicos série vermelha,
série branca e plaquetas; alarmes para falhas de contagem e leitura de hemoglobina
sem utilização de cianetos;
 2.	Nos preços deverão estar inclusos todos os custos com consumíveis e insumos,
tais como reagentes, tubos de reação, solução de limpeza, solução de lavagem, soros
controles para todos os tipos de reações empenhadas, tonner, papel para laudos,
água, impressora laser, e o que for necessário para o perfeito funcionamento do
equipamento, incluindo montagens,  instalação, transporte, assistência técnica do
equipamento durante o período de contratação sem exibir qualquer ônus adicional,
além do proposto inicialmente;
 3.	A contratada deverá oferecer um aparelho NOVO ou até com 02 anos de uso,
comprovados por nota fiscal;
 4.	A contratada deverá oferecer um programa de treinamento prático sobre o
“analisador automatizado” logo após a instalação do equipamento, sem qualquer ônus
adicional;
 5.	A contratada deverá oferecer garantia permanente de assistência técnica para o
equipamento cedido temporariamente e gratuitamente, garantindo a manutenção
preventiva mensal e corretiva, sempre que necessária, com atendimento em no
máximo 24 (vinte e quatro horas) após a solicitação, procedendo a troca da peça ou
do próprio equipamento, se necessário, sem qualquer ônus para a contratante, além
do valor estipulado inicialmente;
 6.	Por tratar-se de produtos laboratoriais, cuja validade é curta, a entrega deverá ser
feita parceladamente de acordo com a necessidade do setor, devendo ser efetuada
em no máximo 72 horas (setenta e duas) horas após a solicitação.
 7.	Previsão estimada de consumo dos produtos e reagentes será de 12 (doze)meses.
 8.	Todos os produtos e reagentes deverão ter prazo de validade de no mínimo 06
(seis) meses.
 9.	A contratada deverá iniciar seus serviços em até 30 (trinta) dias contados do
recebimento da autorização de fornecimento;
 10.	A contratada deverá durante a execução dos serviços atender a todas as
condições estipuladas no edital de licitação;
 11.	A contratada deverá apresentar um programa de interfaceamento deste
equipamento com as outras máquinas do Laboratório e este programa deverá ser
compatível com o sistema operacional de informática instalado neste Laboratório;
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Prazo para Pagamento:

null.

Validade da Proposta:

0 dias.

Prazo de Entrega:

null.

Valor Total:

							Solicitamos apresentar propostas para fornecimento de materiais e / ou prestação de serviços e / ou execução de obras, conforme acima
especificado devolvendo preenchida e assinada até às 09:00:00 horas do dia 30/01/2018.

Valor TOTAL por extenso:

Cidade: Estado: Data:

Assinatura do Proponente


