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      O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

DO AMAPÁ, com sede na Avenida FAB, nº 69, Bairro Centro, CEP 68900-073, na cidade de Macapá, no estado 

do Amapá, inscrito no CNPJ sob o nº. 23.086.176/0001-03, neste ato representado (a) pelo(a) Sr. JUAN 

MENDES DA SILVA, nomeado(a) pelo Decreto nº 1722, de 13 de maio de 2020, publicado no DOE/AP nº 

7.166, de 13 de maio de 2020, inscrito no CPF nº 997.241.622-49, portador da carteira de identidade nº 4077599, 

expedida pelo(a)  Policia Civil/PA, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)  BIOMÉDICA BELÉM 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.938.920/0001-71, 

sediado(a) na Av. José Bonifácio, 2480, Bairro Guamá, Belém/PA, CEP 66.065-112, doravante designada 

CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ARY AUGUSTO FERREIRA JUNIOR, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº 1591642 expedida pelo(a) PTC/AP a, e CPF 268.622.042-20, domiciliado à Rua dos 

Apinagés,  778 - apto 801 - Batista Campos/Belém-Pará - CEP 66.033-170, tendo em vista o que consta no 

Processo nº  300101.0005.1852.0153/2020, e em observância às disposições do Decreto Federal nº 10.024/2019, 

Decreto Federal n° 5.450/2005, Lei Complementar n° 123/2006, e subsidiariamente, no que couber, pela Lei 

Federal n° 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa 

de Licitação Nº 077/2020-CPL/COGEC/SESA, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

    CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1 A presente contratação tem por objeto a Contratação emergencial de empresa especializada no fornecimento 

de insumos e reagentes para realização de exames laboratoriais vinculados à cessão gratuita de equipamentos, 

visando atender as necessidades dos órgãos e entidades da administração pública do estado do Amapá, quais 

sejam Hospital da Mulher Mãe Luzia – HMML e Hospital da Criança e Adolescente – HCA, conforme descrito 

no Anexo I deste termo contratual. 

 

 CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA   

 

2.1 A Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de Insumos e Reagentes para Realização de 

Exames Laboratoriais vinculada à Cessão de Equipamentos atenderá 02 (duas) unidades laboratoriais, tendo como 

finalidade a prestação continuada de diagnósticos laboratoriais; 

2.2 O fornecimento destes Insumos e Reagentes, assim como a cessão dos equipamentos, são classificados como 

prestação contínua e essencial para a manutenção do serviço e para o atendimento dos pacientes das unidades 

laboratoriais que buscam celeridade no atendimento; 

2.3 A cessão dos equipamentos proporciona benefícios a Administração, como: Acesso a equipamentos 

modernos, novas tecnologias e consequente redução de despesas com os custos gerados pelas atividades de 

manutenção, pois a empresa contratada deverá realizar as manutenções preventivas e corretivas de forma  
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programada, o que minimiza a necessidade de parada na execução dos exames; 

2.4 A presente contratação decorre de licitação com ítens/lotes fracassados, aliada a situações de calamidade 

pública; 

2.5 Em virtude do quadro epidemiológico grave, a situação exige do Estado, o enfrentamento na execução das 

ações de controle que podem enfrentar dificuldades, justificando a necessida urgente de apoio diante desse 

cenário, na execução complementar das ações. 

 

CLÁSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA  

  

3.1 O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame terá a vigência de 180 (cento e oitenta) dias 

contados a partir da data de sua assinatura, ou seja, de 04/12/2020 a 01/06/2021, conforme determinado no inciso 

IV do art. 24 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

CLÁSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO  

 
4.1 A despesa com a execução desta contratação correrá por conta de Créditos Orçamentários consignados no 

Orçamento Geral da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá (SESA/AP), para o exercício de 2020 e 2021, 

liberados de acordo com o cronograma de Desembolso, por conta dos Programas de Trabalho: Ação: 2624; P.O. 

582; Natureza: 33.90.39; Fonte: 107, no valor de R$ 473.988,40 (quatrocentos e setenta e três mil novecentos e 

oitenta e oito reais e quarenta centavos).  

CLÁSULA QUINTA – DO PAGAMENTO   

 

5.1 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); 

5.2 É 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 FazendaFederal, 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 n. 1.278, de 17 de fevereiro de 2011; 

5.3 O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancaria, na entidade bancaria 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 crédito; 

5.4 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; 

5.5 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; 

5.6 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 ate 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: 
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5.6.1 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; 

5.6.2 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% 

 

 CLÁSULA SEXTA - DOS PRODUTOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  

 

6.1 A Contratada deverá realizar a instalação dos equipamentos e fornecimento dos objetos conforme exigências 

constantes neste instrumento; 

6.2 O fornecimento de reagentes e insumos, deverá ser de acordo com a necessidade de cada unidade de saúde, 

suficientes para a realização dos exames laboratoriais, soluções de lavagem, controles, calibradores, tubos e 

agulhas de coleta equivalentes as necessidades de cada pedido para coleta de sangue a vácuo em PET (Polietileno 

tereftalato) adulto e pediátrico, descartável, estéril, com tampa plástica protetora, sistema de segurança na tampa, 

marca de preenchimento do volume de aspiração com rotulo 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, tubos 

heparinizados para coleta de cariótipos, e tubos para coleta de exames de metais, agulhas para coleta múltipla 

25x7, 25x8, e agulha coleta pediátrica, estéril, com bisel tri facetado, embalada em involucro plástico rígido, com 

lacre de papel contendo dados de identificação, calibre, número de lote e prazo de validade, caixa com 100 

unidades; 

6.3 O fornecimento de seringas para a gasometria deverá ser compatível com o equipamento que será cedido a 

Contratante; 

6.4 Fornecimento de Tira Reagente para análise físico-química de urina, com o mínimo dos seguintes parâmetros: 

pH, nitrito, glicose, cetona, proteína, leucócitos, hemoglobina, cor, bilirrubinas e urobilinogênio; 

6.5 A cessão de equipamentos automatizados e semi-automatizados necessários para a realização dos exames 

laboratoriais, incluindo treinamento para uso e operação, assessoramento científico, ininterrupto, durante vinte e 

quatro horas por dia, prestação de manutenções técnicas conforme determinado no item 11 deste instrumento; 

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

gerenciamento e interfaceamento laboratorial. 

 

CLÁSULA SÉTIMA - DA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS  

 
7.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA 

7.1.1 Compreende realização de reparos destinados a eliminar defeitos técnicos e/ou decorrentes do uso 

habitual, bem como a execução de testes e calibração, incluída a substituição de peças porventura 

necessárias, visando estabelecer o perfeito funcionamento do equipamento; 

7.1.2 A empresa contratada fornecerá, sem custo adicional, todas as peças (originais), mão de obra e custo 

de envio de retorno associados ao reparo dos equipamentos cedidos durante a vigência do contrato, 

incluindo a substituição de peças de rotina ou qualquer dispositivo associado ao sistema; 

7.1.3 O serviço de manutenção corretiva deverá ser realizado sempre que houver necessidade, para 

permitir a correção de defeitos ou falhas e deverão ter garantia de, no mínimo, 30 (trinta) dias; 
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7.1.4 O serviço de manutenção corretiva deverá ser prestado em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 

8h às 18h, em horário específico agendado com o Fiscal de Contrato, conforme Anexo I deste 

instrumento; 

7.1.5 Os chamados do Contratante deverão ser atendidos em até 24 (vinte e quatro) horas, cabendo ao 

Fiscal do Contrato agendar o horário próprio, a fim de permitir a disponibilidade do equipamento para os 

serviços e testes; 

7.1.6 A manutenção corretiva deverá ser realizada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

inclusive com troca de peças se for necessário, justifica-se a necessidade deste prazo mediante o alto 

volume de amostras e exames realizados por  dia e também pelo fato do prazo de estabilidade curto da 

amostra biológica. Deve-se sempre ser garantida a continuidade da prestação dos serviços, sem prejuízo 

qualitativo e quantitativo dos mesmos. 

 

7.2 MANUTENÇÃO EXTERNA DO EQUIPAMENTO: 

 

7.2.1 Em caso de necessidade de retirada do equipamento para seu devido reparo e em tempo superior a 

48 (setenta e duas) horas, a Contratada deverá fornecer outro equipamento em forma de empréstimo 

temporário e sem custo extra a Contratante até o devido reparo do equipamento, com a finalidade de 

garantir assim a continuidade da prestação dos serviços, sem prejuízo qualitativo e quantitativo dos 

mesmos; 

7.2.2 Neste caso e antes da retirada do equipamento, a CONTRATADA deverá certificar-se junto ao 

fiscal de contrato de que o procedimento de descontaminação do equipamento foi realizado em acordo 

com as orientações do fabricante; 

7.2.3 As peças e componentes eventualmente substituídos deverão ser garantidos por 90 (noventa) dias ou 

o estabelecido pelo fabricante, prevalecendo o que for maior; 

7.2.4 Caso não seja possível cumprir os prazos estabelecidos, a CONTRATADA deverá apresentar a(s) 

justificativa(s), por escrito, que serão avaliadas pelo CONTRATANTE; 

7.2.5 A empresa contratada deverá oferecer telefone e email para abertura de chamados, devendo estar 

disponível no mínimo 5 (cinco) dias por semana, em dias úteis, das 8h às 18h locais. 

7.2.6 Após a realização de qualquer procedimento de suporte técnico ou de assistência técnica corretiva, a 

contratada deverá emitir um relatório de atendimento técnico com a descrição do nome completo do 

operador (ou operadores), assinatura, cargo ou função na empresa, data, hora e descrição detalhada e 

completa dos procedimentos realizados. Este relatório deverá ser entregue ao Fiscal de Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO                                      

 

8.1 Os equipamentos cedidos pela Contratada deverão estar devidamente instalados e em perfeito funcionamento 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato, em cada uma das Unidades de Saúde 

indicadas no Anexo deste instrumento; 

8.2 A primeira entrega dos insumos e reagentes deverá ocorrer concomitantemente à instalação dos 

equipamentos, conforme prazo determinado acima; 

8.3 O fornecimento regular dos insumos e reagentes, necessários a realização dos exames, ocorrerá de forma 

parcelada e será entregue conforme a necessidade e capacidade de estocagem de cada Laboratório, respeitando o 

quantitativo de exames previstos no Anexo I deste instrumento, evitando a interrupção na realização dos mesmos; 
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8.4 A solicitação de entrega será por meio de Ordem de Fornecimento, emitida pelo Diretor da Unidade, Chefe do 

Serviço ou Responsável Técnico, ou ainda pelo Gestor do Contrato representante da Secretaria de Estado da 

Saúde – SESA; 

8.5 A Ordem de Fornecimento indicará o local de entrega do objeto e quantidade; 

8.6 A Contratada deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, nos locais determinados em 

cada solicitação, acompanhados das respectivas Notas Fiscais, em dias de expediente normal, de segunda a sexta-

feira, no horário das 8h00min às 13h00min, correndo por conta do fornecedor todas as despesas necessárias, tais 

como frete, seguros, etc., inclusive carga e descarga; 

8.7 O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, especificações e condições estabelecidas 

neste projeto básico; 

8.8 O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do objeto e de sua Nota 

Fiscal/Fatura com o constante neste instrumento; 

8.9 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes 

neste instrumento e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 07 (sete) dias úteis, a contar da notificação 

da contratada, as suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades; 

8.10 Em conformidade com os Artigos 73 a 76 da Lei nᵒ 8.666/93, o objeto deste instrumento será recebido, 

mediante recibo, da seguinte forma: 

8.10.1 Provisoriamente: para verificação da conformidade do objeto com suas especificações técnicas e 

quantidades; 

8.10.2 Definitivamente: por uma comissão de recebimento, nomeada pela Administração contratante, após a 

verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação. 

8.11 Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de conformidade emitido pela 

Comissão de Recebimento, que o emitira no prazo de 05 (cinco) dias a contar da entrega provisória; 

8.12 No caso de constatação de não conformidade, a data efetiva da entrega será a da regularização total da(s) 

pendência(s); 

8.13 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem ético-profissional da 

licitante vencedora pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações assumidas. 

 CLÁUSULA NONA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

   

 9.1 Nos termos do Art. 67 da Lei n. 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; 

9.2 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; 

9.3 A Gestão e Fiscalização Contrato de prestação de serviços deverá ser realizada de acordo com o Plano de 

Fiscalização da SESA; 

9.4 As decisões e providencias 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; 

9.5 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 n. 8.666, de 1993; 
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9.6 Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito pela Administração 

contratante, para representa-la sempre que for necessário. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

10.1 Efetuar a entrega e ou cessão do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes neste instrumento, bem como de acordo com as Normas Técnicas vigentes; 

10.2 Responsabilizar-se pelo perfeito estado do objeto e cessão durante a entrega e ou execução do objeto deste 

projeto básico; 

10.3 Repor ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os objetos entregues com avarias ou defeitos, ou 

que não correspondam com o solicitado neste instrumento, no prazo máximo de 07 (sete) dias uteis, contados da 

notificação que lhe for entregue oficialmente; 

10.4 Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou venham a 

incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela 

Administração; 

10.5 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais, inclusive carga e descarga, até os locais 

indicados no Anexo deste instrumento; 

10.6 Assegurar a Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não estejam de acordo 

com as condições estabelecidas no presente projeto, ficando certo que - em nenhuma hipótese, a falta de 

fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas; 

10.7 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependências da Administração contratante; 

10.8 Comunicar a Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento do objeto e 

prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

10.9 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 as regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, 

ao FGTS e o Ministério do Trabalho (CNDT); 

10.10 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 

subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto quando devidamente autorizada pela 

Administração contratante; 

10.11 Assumir a responsabilidade por todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do 

fornecimento dos materiais ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da Administração 

contratante; 

10.12 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto fornecido; 

10.13 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a Administração ou a terceiros em razão de 

ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus 

empregados durante a  entrega do objeto, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 

estiver sujeita; 

10.14 Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao 

fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

10.15 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do 

Processo; 

10.16 A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere 

a responsabilidade por seu pagamento a Administração contratante, nem poderá onerar os materiais objeto deste  
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instrumento, razão pela qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 

Contratante; 

10.17 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei N. 8.078/90) que sejam 

compatíveis com o regime de direito público. 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

11.1 Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições previstos neste instrumento; 

11.2 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações exigidas; 

11.3 Permitir livre acesso dos empregados da empresa as suas dependências para a entrega do objeto a ser 

fornecido; 

11.4 Proporcionar as facilidades necessárias para que a contratada possa fornecer e prestar o objeto deste 

instrumento dentro das normas estabelecidas; 

11.5 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da 

empresa; 

11.6 Designar servidor para recebimento e atesto do fornecimento; 

11.7 Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

11.8 Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais, através de comissão/servidor 

designado nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

12.1 O material ofertado deverá estar em perfeitas condições de uso; 

12.2 O material deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, podendo ser maior que este tempo sem 

aumento do valor da proposta. 

12.3 A garantia terá início a partir da data do recebimento definitivo e a devida instalação do equipamento no 

Estabelecimento Assistencial de Saúde – EAS, sem ônus adcional para a contratante. 

12.4 Os chamados relativos à garantia serão feitos pela CONTRATANTE, por escrito, correio eletrônico ou 

contato telefônico, ficando a empresa obrigada a atendê-la no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, e 

caso tenha que retirar o objeto das instalações, deverá proceder à substituição dos mesmos por outro com igual 

ou superior especificação, sem ônus, dentro do prazo de até 72 (setenta e duas) horas corridas e em perfeitas 

condições de uso e com as mesmas condições contratuais. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

13.1 Estarão sujeitas as penalidades administrativas previstas na Lei n. 10.520/2002 e 

subsidiariamente, na Lei n. 8.666/93, a licitante e/ou a contratada que: 

13.1.1 Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não aceitar ou 

retirar a nota de empenho; 

13.1.2 Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

13.1.3 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

13.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
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13.1.5 Não mantiver a proposta; 

13.1.6 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

13.1.7 Comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.8 Fizer declaração falsa; 

13.1.9 Cometer fraude fiscal. 

13.2 A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficara sujeita, 

sem prejuízo das demais cominações legais, as seguintes sanções: 

13.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

13.2.2 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; 

13.2.3 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; 

13.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional a obrigação inadimplida; 

13.2.5 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; 

13.2.6 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; 

13.2.7 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 n. 8.666, de 1993, as empresas e 

os profissionais que: 

13.3.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

13.3.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação; 

13.3.3 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; 
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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 n. 12.846/13 (Lei de 

Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93 e na Lei n.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 n. 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, 

a rescisão unilateral do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VISTORIA TÉCNICA  

14.1 A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá poderá nomear uma comissão composta de técnicos 

devidamente habilitados e qualificados para realizar vistoria técnica no local, máquinas e/ou equipamentos 

necessários à prestação dos serviços, independente de prévio agendamento, para verificação da capacidade 

instalada e das reais condições de atendimento às necessidades da Administração; 

14.2 As vistorias poderão ser realizadas a qualquer momento, mesmo após a assinatura do contrato, a critério da 

Secretária de Estado da Saúde e da Comissão habilitada. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO  

 

15.1 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. 

 

 

Macapá, 04 de dezembro de 2020. 

 

 

 

JUAN MENDES DA SILVA 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ 

Contratante 

 

 

 

ARY AUGUSTO FERREIRA JUNIOR  
BIOMÉDICA BELÉM DISTRIBUIDORA 

Contratada 

Cód. verificador: 22431199. Cód. CRC: F4E62C6
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 04/12/2020 17:47, conforme decreto nº 0829/2018. A
autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

ARY AUGUSTO FERREIRA 
JUNIOR:26862204220

Assinado de forma digital por ARY 
AUGUSTO FERREIRA 
JUNIOR:26862204220 
Dados: 2020.12.07 14:35:36 -03'00'
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OBS: Importa o presente CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO no valor de R$ 

473.988,40 (quatrocentos e setenta e três mil novecentos e oitenta e oito reais e 

quarenta centavos).  

 

 

Macapá-AP, 04 de dezembro 2020. 

 

 

 

JUAN MENDES DA SILVA 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ 

Contratante 

 

 

 

ARY AUGUSTO FERREIRA JUNIOR 

BIOMÉDICA BELÉM DISTRIBUIDORA 

Contratada 

 

CONTRATO Nº 28/2020 - NGC SESA  

BIOMÉDICA BELÉM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMÉDICOS LTDA 

             DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 

Nº de parcelas Meses Valor da parcela 

1 DEZEMBRO (28 dias) R$                                           73.731,30                 

TOTAL R$ R$                                              73.731,30                 

DESPESAS PARA O EXERÍCIO DE 2021 

2 JANEIRO R$                                           78.998,06 

3 FEVEREIRO R$                                              78.998,06 

4 MARÇO R$                                              78.998,06 

5 ABRIL R$                                              78.998,06 

6 MAIO  R$                                              78.998,06 

7 JUNHO (1 dia) R$                                             5.266,80 

TOTAL R$ R$                                            400.257,10 

TOTAL DAS DESPESAS EXERCÍCIO 2020 A 2021 R$                                           473.988,40 

Cód. verificador: 22431583. Cód. CRC: 25E99E4
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 04/12/2020 17:51, conforme decreto nº 0829/2018. A
autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

ARY AUGUSTO 
FERREIRA 
JUNIOR:26862204220

Assinado de forma digital por ARY 
AUGUSTO FERREIRA 
JUNIOR:26862204220 
Dados: 2020.12.07 14:36:28 -03'00'
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PLANO DE APLICAÇÃO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO dos 

recursos a serem repassados pela SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 

como CONTRATANTE para fazer face ao CONTRATO Nº. 28/2020 - SESA, 

firmado com BIOMÉDICA BELÉM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

BIOMÉDICOS LTDA. 

  

 

AÇÃO NATUREZA FONTE P.O.  

(Plano Orçamentário) 

 

2624 

 

33.90.39 

 

107 

 

582 

 

 

Importa o presente PLANO DE APLICAÇÃO no valor de no valor de R$ 

473.988,40 (quatrocentos e setenta e três mil novecentos e oitenta e oito reais e 

quarenta centavos). 

 

 

 

 

Macapá-AP, 04 de dezembro 2020. 

 

 

 

JUAN MENDES DA SILVA 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ 

Contratante 

 

 

 

ARY AUGUSTO FERREIRA JUNIOR 
BIOMÉDICA BELÉM DISTRIBUIDORA 

Contratada 

 

 

Cód. verificador: 22431584. Cód. CRC: 0CC0583
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 04/12/2020 17:52, conforme decreto nº 0829/2018. A
autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

ARY AUGUSTO FERREIRA 
JUNIOR:26862204220

Assinado de forma digital por ARY 
AUGUSTO FERREIRA JUNIOR:26862204220 
Dados: 2020.12.07 14:37:16 -03'00'
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ANEXO I 

 

LOTE ÚNICO PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL DA MULHER MÃE LUZIA - HMML 

E HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – HCA 

 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PARA O ANALISADOR DE BIOQUÍMICA 

  De acordo com o Manual de Boas Práticas, os reagentes, calibradores e controles a serem entregues 

neste LOTE, devem ser do mesmo fabricante e metodologia para garantir a padronização dos exames 

bioquímicos no Estado do Amapá. 

  Os equipamentos automatizados devem utilizar reagentes compatíveis da mesma marca dos 

fabricantes dos equipamentos com frascos dedicados, permitindo que possa ser feita a troca, devendo 

proporcionar perfeito funcionamento do equipamento, garantindo estabilidade, exatidão e precisão do 

método, preservando a qualidade, do diagnostico laboratorial. 

 Cada equipamento deverá ser entregue com nobreak adequado para o equipamento e com autonomia 

mínima de 30 minutos, computador para interfaceamento quando necessário e todos os consumíveis 

necessários para realizar o exame (calibrador, controle, copo de amostra, soluções de lavagem etc). 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO ANALISADOR AUTOMÁTICO DE 

BIOQUÍMICA 

 Cessão de 02 (dois) equipamentos (um para cada unidade) Analisadores bioquímicos; 

 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. 
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 Leitor de código de barras. 

 Consumo de até 2,5 litros de água/hora no modo de operação. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DOS ANALISADORES AUTOMÁTICOS 

DE HEMATOLOGIA 

 

 02 (dois) Equipamentos (um para cada unidade) Analisador hematológico com 26 parâmetros e 

diferencial de 5-partes compacto e que necessite pouco espaço para sua instalação. 

 Sistema que utiliza a tecnologia de citometria de fluxo fluorescente; 

 Análises: análise individual em tubo fechado análise contínua de amostras em tubo aberto. 

 O sistema com: Computador e monitor integrados - Leitor de códigos de barras; 

 - Impressora laser; 

 Especificações: - Sistema operacional – - Armazenamento de dados - 10.000 resultados de pacientes 

incluindo gráficos - Opções de perfil discreto - CBC ou CBC + DIFF - Mesmos reativos e controles e-

Check utilizados nos  analisadores; 

 Princípios de medição: - RBC/ PLT - Foco hidrodinâmico e corrente direta - WBC - Citometria de 

fluxo com laser semicondutor - HGB - Método colorimétrico (SLS) 

 Parâmetros analisados: - CBC e CBC + 5-DIFF - 26 parâmetros: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, 

MCH, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, 

MONO#, EOS%, EOS#, BASO%, BASO# 

 Velocidade: - Modo aberto manual - 60 amostras por hora 

 Controle de qualidade: 20 arquivos Gráficos L-J ou X-barM 

 Especificações da linearidade: WBC: 0 - 400 x 103 u/L RBC: 0- 8.00 x 106 u/L HGB: 0 - 25.0 g/dL 

HCT: 0 - 60% PLT: 0 - 5,000 x 103 u/L 

  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO ANALISADOR COAGULAÇÃO 

 

 02 (dois) Analisadores de coagulação semi-automatizados (um para cada unidade), com as seguintes 

especificações técnicas mínimas: 

 Mínimo de 04 canais de leitura: coagulometrica, cromogenico e imunologico. 

 Possibilidade de dosar Tempo de Protrombina, Tempo de Tromboplastina parcial ativada. Plasma 

calibrador e plasma controle da mesma marca dos reagentes e do equipamento. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO ANALISADOR DE 

GASOMETRIA 

 

 02 (dois) Aparelhos analisadores (um para HCA e um para HMML) de gasometria totalmente 

automático com as seguintes características: 

 Aparelho analisador de pH, gases sanguíneos, eletrólitos, dosimetria e metabolitos. 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, anion Gap,osmolaridade e outros; 

 Amostra aspirada automaticamente através de capilares, seringas heparenizadas próprias para coleta 

de sangue arterial ou tubos e permitindo a introdução de dados através de leitor de código de barras; 

 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. 

 Funcionamento com apenas dois packs, um contendo a solução de calibração e limpeza, e o outro 

contendo o esgoto com a solução de descarte dos eletrodos, 

 Sendo que nenhum deles tem necessidade de ser armazenados sob refrigeração. 

 Entrada de amostras no próprio Pack do eletrodo que possui ainda um detector de bolhas e coágulos 

com modelos para 100, 200 e 300 gasometrias, realizando  o controle de qualidade obrigatório. 

EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS SETORES ENVOLVIDOS 

 

 2 (DUAS) CENTRÍFUGA SOROLÓGICA PARA 18 TUBOS 

 Centrifuga microprocessada com tecnologia PWM; Trava de segurança na tampa; Sensor de tampa 

aberta; Velocidade de 500 a 3400 rpm, incremento 

 De 100 rpm programável. Temporizador de precisão de 1 seg a 99:59; Painel digital ergonômico, 

composto de display de cristal liquido de duas linhas 

 Com iluminação e teclado de fácil operação com apenas 4 teclas. Freio automático ou acionado 

através do teclado Motor de indução (sem escovas) 

 Utiliza rolamentos de esfera, longa vida útil, dispensando manutenção. Capacidade para 18 tubos de 

10 Ml Tensão de Alimentação: 110/220V 50/60 Hz 200 VA. 
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 2 (DOIS) MICROSCÓPIOS 

 Sistema Optico: 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; 

 Revolver Porta-objetiva Giratório: Revolver 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. 

 

DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOFWARE E SOLUÇÕES DE 

INTERFACEAMENTO 

 
 Deverá ser fornecida uma Solução Completa de LIS, que faça o total controle desde a entrada do 

paciente no laboratório ate a expedição e entrega do laudo, mantendo controle de qualidade interno do 

laboratório e interfaceamento  integral dos equipamentos de analise clinica. 

 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 estacões. 

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

Excelente tempo de resposta, segurança, escalável e multi- plataforma. 

 Possibilidade de alteração das regras de negócio dos laboratórios traves de procedimentos 

armazenados no banco de dados. 

 Os Postos de Coleta dispõem de sincronização dos dados com a central de analises através do banco 

de dados utilizando linhas privadas, discadas ou pela a internet (rede privada virtual), inclusive por 

arquivo. 

 

 



NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 

 

5 

 

 

 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). 

 Manual 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. 

 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,  
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 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 homonimias). 

 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. 

 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  
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 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 pendencias, 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. 

 Permitiram pressão automática dos laudos na medida em 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 convenio com flags de aviso de pendencia. 
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 Ter etiqueta Calculada pelo Volume e Espaco Morto nos Tubos. 

 Possuir aviso (torpedo email*) de Exames Liberados (configurável por atendimento/convenio/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. 

 Permitir impressão de Códigos de Barras no Laudo dos Exames. 

 Possuir integração LIS x LCA. 

 Possuir integração LIS x DB Diagnostico. 

 Possuir integração LIS x CRIESP. 

 Possuir integração LIS x HEMOSYS. 

 Possuir integração LIS x Hermes Pardini. 

 Possuir integração LIS x Alvaro. 

 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 
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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. 

 Possuir rastreabilidade total da colheita, através de modulo 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 e liberado/disponibilizado 

diretamente para a Internet / Intranet. 

 Possuir gerenciamento de Novas Coletas via estacoes 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 convenio 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. 

 Ter a possibilidade e capacidade de registrar os resultados de controle dos equipamentos de analise 
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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 analises para o gerenciamento da fase analitica do laboratório e automatização devera 

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. 

 Gráficos comparativos de resultados de exames anteriores. 

 Imagens diretamente nos laudos. 

 Possibilidade de retirar estatísticas com o exames por equipamento, tempo médio de analise, número 

de repetições, usuário responsável, etc.. 

 Permitir a utilização de apenas um micro para todos equipamentos analisadores (Servidor de 

Interfaceamento). 

 Possuir programação orientada a objetos que possibilitam o desenvolvimento rápido de novos 
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interfaceamentos. 

 Permitir a transferência de informações diretamente para o banco de dados sem o auxílio de arquivos 

texto. 

 Permitirá 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 

 Gerenciamento de descarte de amostras com filtro por estante a descartar ou descartada e por 

período. 

 A validade da Rack e 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. 
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 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. 

FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO LIS 

 02 (DUAS) IMPRESSORAS CÓDIGO BARRA ZEBRA TLP-2844, Resolução: 203 DPI (8 

pontos por milímetro, Velocidade de impressão: 102 milímetros/segundo (4"/s.), 

 Método de impressão: Térmico Direto / Termo Transferência, Memoria: 512KB Flash Memory; 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, German Postcode. 

 02 (DUAS) PISTOLAS DE CÓDIGO DE BARRA com LEITOR OPTICO CCD ,Modelo:BR-310, 

Cor: Preto, Interface Teclado Mini DIM, Códigos aceitos: 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. 

 02 (DUAS) NO-BREAK 1.4KVA senoidal, Tensão de saída: 115 V, Potencia 1400 VA / 980 W, 

Fator de potencia: 0,7; Forma de onda: Senoidal pura, Microprocessado, Número de tomadas: 5, 

Estabilizador/Filtro de linha: Estabilizador com 4 estágios e filtro de linha interno, Porta de 

comunicação: 

USB, Proteção Fax/Modem, Eficiência: 95% (para operação rede) e 85% (para 

operação bateria), Bateria interna: 2 baterias 12 V 7Ah, Conector para expansão de 

bateria, Autonomia: Ate 52 minutos com PC onboard + monitor LDC de 15", 

Alimentacao:115-127~220 V. 

 02 (DOIS) MICOCOMPUTADORES UTILITÁRIOS E COM FUNÇÕES DE 

GERENCIAMENTO LIS 

 Computador com processador Core i3 540 2100 3.1 GHZ , 

memória de 2 GB, HD de 500 GB SATA, vídeo, rede e som on board, teclado, mouse 

e Sistema operacional Microsoft Windows XP Profissional - Português e Monitor 

LCD 18,5 

 02 (DOIS) IMPRESSORAS Impressora laser monocromática HP P1102w, Processador: 
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Tensílica 266 MHz, Memória 8 MB , Velocidade de impressão: 18 ppm A4, Resolução: Até 600 x 600 

dpi (saída efetiva 1200 dpi), Volume de impressão mensal: 1500 páginas, Capacidade da bandeja de 

entrada: 150 folhas, Bandeja de saída: 100 folhas, Interfaces: USB 2.0 e Rede Wi-Fi 802.11 b/g, 

Alimentação: 100 a 127 V, 50/60 Hz e Dimensões (L x A x P): Impressora: 34,9 x 19,6 x 23,8 cm, 

Peso: Impressora: 5,3 kg. 

DOS LOCAIS DE ENTREGA 

 HOSPITAL DA MULHER MÃE LUZIA/HMML - Localizado na 

Av. Fab, n° 81, Central. CEP: 68.900-071. Macapá/AP. 

 HOSPITAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DRA.LUZINETE PINHEIRO 

– HCA: Localizado na Av. Fab, n° 80, Central. CEP: 68.906- 005. Macapá/AP. 
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ANEXO I EXAME DE BIOQUÍMICA 

 

 

ITEM 

 

CÓDIGO 

 

EXAMES 

 
SUS 
(R$) 

 

HCA 

 

HMML 

TOTAL UND 
MENSAL/ 
EXAMES 

TOTAL 
MENSAL 

(R$) 

TOTAL DE UND DE 
EXAMES POR 6 

MESES 

TOTAL 
SEMESTRAL (R$) 

1 020201012-0 Ácido Úrico R$ 1,85 100 60 160 R$ 296,00 960 R$ 1.776,00 

2 020201062-7 Albumina sérica R$ 1,85 200 50 250 R$ 462,50 1500 R$ 2.775,00 

3 020201018-0 Amilase R$ 2,25 150 52 202 R$ 454,50 1212 R$ 2.727,00 

4 020203047-4 ASLO R$ 2,83 200 20 220 R$ 622,60 1320 R$ 3.735,60 

5 020201020-1 
Bilirrubina total e 
frações 

R$ 2,01 150 120 270 R$ 542,70 1620 R$ 3.256,20 

6 020201022-8 Cálcio Iônico R$ 3,51 300 125 425 R$ 1.491,75 2550 R$ 8.950,50 

7 020201021-0 Cálcio Total R$ 1,85 150 125 275 R$ 508,75 1650 R$ 3.052,50 

8 020201033-3 CK-MB R$ 4,12 150 13 163 R$ 671,56 978 R$ 4.029,36 

9 020201032-5 CPK R$ 3,68 150 13 163 R$ 599,84 978 R$ 3.599,04 

10 020205002-5 
Clearence de 
Creatinina 

R$ 3,51 20 10 30 R$ 105,30 180 R$ 631,80 

11 020201026-0 Cloretos R$ 1,85 50 125 175 R$ 323,75 1050 R$ 1.942,50 

12 020201027-9 Colesterol HDL R$ 3,51 200 89 289 R$ 1.014,39 1734 R$ 6.086,34 

13 020201028-7 Colesterol LDL R$ 3,51 200 89 289 R$ 1.014,39 1734 R$ 6.086,34 

14 020201029-5 Colesterol Total R$ 1,85 200 89 289 R$ 534,65 1734 R$ 3.207,90 

15 020201031-7 Creatinina R$ 1,85 400 71 471 R$ 871,35 2826 R$ 5.228,10 

16 020201036-8 LDH R$ 3,68 200 56 256 R$ 942,08 1536 R$ 5.652,48 

17 020203007-5 
Fator 
Reumatóide 

R$ 2,83 100 20 120 R$ 339,60 720 R$ 2.037,60 

18 020201039-2 Ferro sérico R$ 3,51 80 80 160 R$ 561,60 960 R$ 3.369,60 

19 020201042-2 
Fosfatase 
Alcalina 

R$ 2,01 250 185 435 R$ 874,35 2610 R$ 5.246,10 

20 020201043-0 Fósforo R$ 1,85 50 125 175 R$ 323,75 1050 R$ 1.942,50 

21 020201046-5 Gama GT R$ 3,51 200 197 397 R$ 1.393,47 2382 R$ 8.360,82 

22 020201047-3 Glicose R$ 1,85 1000 400 1400 R$ 2.590,00 8400 R$ 15.540,00 

25 020201055-4 Lipase R$ 2,25 80 52 132 R$ 297,00 792 R$ 1.782,00 

26 020201056-2 Magnésio R$ 2,01 30 125 155 R$ 311,55 930 R$ 1.869,30 

27 020203020-2 PCR R$ 2,83 2000 350 2350 R$ 6.650,50 14100 R$ 39.903,00 

28 020201060-0 Potássio R$ 1,85 400 125 525 R$ 971,25 3150 R$ 5.827,50 

29 020205011-4 
Proteinúria de 
24hs/LCR 

R$ 2,04 30 30 60 R$ 122,40 360 R$ 734,40 

30 020201062-7 
Proteínas 
Totais/frações 

R$ 1,85 200 20 220 R$ 407,00 1320 R$ 2.442,00 

31 020201063-5 Sódio R$ 1,85 400 125 525 R$ 971,25 3150 R$ 5.827,50 

32 020201064-3 TGO / AST R$ 2,01 400 68 468 R$ 940,68 2808 R$ 5.644,08 

33 020201065-1 TGP / ALT R$ 2,01 400 68 468 R$ 940,68 2808 R$ 5.644,08 

34 020201067-8 Triglicerídeos R$ 3,51 200 89 289 R$ 1.014,39 1734 R$ 6.086,34 

35 020201069-4 Uréia R$ 1,85 400 71 471 R$ 871,35 2826 R$ 5.228,10 

37 020206021-7 BHCG Tiras R$ 7,85 30 250 280 R$ 2.198,00 1680 R$ 13.188,00 

38 020203111-0 VDRL R$ 2,83 80 300 380 R$ 1.075,40 2280 R$ 6.452,40 

39 020201039-2 Ferro sérico R$ 3,51 80 80 160 R$ 561,60 960 R$ 3.369,60 

  TOTAL  9230 3867 13097 R$ 17,23 78582 R$ 203.231,58 
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ANEXO I.I COAGULAÇÃO 

 
 

 
 

ITEM 

 
 

CÓDIGO 

 
 

EXAMES 

 
 

SUS (R$) 

 
 

HCA 

 
 

HMML 

 
TOTAL UND 

MENSAL/ EXAMES 

 
VALOR 

MENSAL (R$) 

TOTAL DE 
UND 

SEMESTRAL 
DE EXAMES 

 
VALOR POR 6 
MESES (R$) 

 

1 

020202014-2 
 

TAP 

 

R$ 2,73 

 

300 

 

90 

 

390 

 
R$ 

1.064,70 

 

2340 

 

R$ 6.388,20 

 

2 

020202013-4 
 

TTPA 

 

R$ 5,77 

 

300 

 

90 

 

390 

 
R$ 

2.250,30 

 

2340 

 

R$ 13.501,80 

 

3 

020212002-3 GRUPO A,B,O- 
PROVA 

REVERSA 

 

R$ 1,37 

 

100 

 

1000 

 

1100 

 
R$ 

1.507,00 

 

6600 

 

R$ 9.042,00 

 

4 

020212008-2 
 

FATOR RH 

 

R$ 1,37 

 

100 

 

1000 

 

1100 

 
R$ 

1.685,10 

 

6600 

 

R$ 10110,6 

 

5 

020202009-6 
 

TS 

R$ 2,73 
 

30 

 

100 

 

130 

R$ 354,9 
 

780 

R$ 2129,4 

 

6 

020202007-0 
 

TC 

 

R$ 2,73 

 

30 

 

100 

 

130 

 

R$ 354,90 

 

780 

 

R$ 2.129,40 

 

7 

020202050-9 
 

PL 

 

R$ 2,73 

 

30 

 

100 

 

130 

 

R$ 354,90 

 

780 

 

R$ 2.129,40 

 

8 

020202049-5 
 

RC 

 

R$ 2,73 

 

30 

 

100 

 

130 

 

R$ 354,90 

 

780 

 

R$ 2.129,40 

 
9 

 
020202054-1 

TESTE DIRETO 
DE 

ANTIGLOBULI 
NA HUMANA 

 
R$ 2,73 

 
0 

 
15 

 
15 

 
R$ 40,95 

 
90 

 
R$ 245,70 

 
TOTAL 

 
920 

 
2595 

 
3515 

R$ 6.282,55  
21090 

R$ 47.805,90 

 
ANEXO I.II EXAMES DE HEMATOLOGIA 

 
ITEM 

 
CÓD SUS 

 
EXAME 

TABELA 
SUS 

HCA HMML TOTAL DE UND 
EXAMES/MÊS 

TOTAL 
EXAMES/MÊS 

R$ 

TOTAL DE UND 
SEMESTRAL 
DE EXAMES 

 

TOTAL 
ANUAL R$ 

 
1 

020202038-0  
HEMOGRAMA 

 
R$ 4,11 

 
2000 

 
2500 

4500  
R$ 18.495,00 

 
27000 

R$ 
110.970,00 

 
2 

020202015-0  
VHS 

 
R$ 2,73 

 
650 

 
100 

750 
 

R$ 2.047,50 

 
4500 

R$ 
12.285,00 

TOTAL 2650 2600 
5250 

R$ 20.542,50 31500 
R$ 
123.255,00 
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ANEXO I.III 

 
EXAMES DE PARASITOLOGIA 

 
 
 
ITEM 

 
 

CÓD SUS 

 
 
EXAME 

 

VALOR 
SUS 

 
 
HCA 

 
 

HMML 

 

MENSAL 
EXAMES 

 
VALOR 

MENSAL 
EXAMES 

 
TOTAL 

SEMESTRAL 
EXAMES 

 
VALOR 

ANUAL 
EXAMES 

 
1 

 

020204012-7 
 
Parasitológico 
das fezes 

 

R$ 1,65 
 
120 

 
120 

 
240 

 
R$ 
396,00 

 
1440 

 
R$ 
2.376,00 

TOTAL 120 120 240 R$ 396,00 2,88 
R$ 
2.376.00 

 

 
ANEXO I.IV URIANÁLISE 

 
 

 
ITEM 

 
CÓD SUS 

 
EXAME 

 

VALOR 
SUS 

 
HCA 

 
HMML 

TOTAL 
DE UND 
MENSAL 
EXAMES 

VALOR 
MENSAL 
EXAMES 

R$ 

TOTAL DE 
UND 

SEMESTRAL 
EXAMES 

VALOR 
SEMESTRAL 
EXAMES R$ 

1 
020205001- 

7 
EAS R$ 3,70 1000 1000 2000 

R$ 
3.700,00 

12000 R$ 22.200,00 

TOTAL 1000 1000 2000 
R$ 
3.700.00,00 

12000 R$ 22.200.00 

 
ANEXO I.V GASOMETRIA 

 
 
 

ITEM 

 
 
 

CÓD SUS 

 
 
 

EXAME 

 
 
 

SUS 

 
 
 

HCA/PAI 

 
 
 

HMML 

 

TOTAL 
DE UND 
MENSAL 
EXAMES 

 

VALOR 
MENSAL 
EXAMES 

R$ 

 

TOTAL DE 
UND 

SEMESTRAL 
DE EXAMES 

VALOR 
SEMESTRAL 
EXAMES R$ 

 
1 

 
020201073- 

2 

 
GASOMETRIA 

 
R$ 15,65 

 
400 

 
400 

 
800 

 
R$ 

12.520,00 

 
4800 

 
R$ 

75.120,00 

TOTAL 400 400 800 
R$ 

12.520,00 
4800 

R$ 
75.120,00 
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