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OBJETO: Aquisição de equipamento, tipo analisador automático de hematologia, para o 

laboratório municipal. 

 
RETIFICAÇÃO: Visando ampliar a competitividade, altera-se a descrição do equipamento, 

passando o mesmo a ter a seguinte descrição: Analisador automático de hematologia: - Análise 

de 18 parâmetros: WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW, PLT, VPM, 

PCT,PDW,LINF,MON,GRAN (% e #) - Contagem de células pelo método: - Impedância Elétrica 

- Capacidade mínima de 60 amostras/hora - Análise de amostras em tubos abertos com 

aspiração de 10ul a 100ul - Limpeza automática da ponteira aspiradora - Impressão das 

contagens e de três histogramas série vermelha, série branca e plaquetas. - Procedimentos de 

limpeza e calibração totalmente automatizados. - Identificação alfanumérica, numérica ou 

sequencial de amostras. - Limites de pacientes programáveis - Alarmes patológicos série 

vermelha, série branca e plaquetas - Alarmes para falhas de contagem - Controle de qualidade 

(opcional) em cartão com 3 níveis - Visor com tela de cristal líquido (LCD), 2 linhas com 40 

caracteres - Leitor de código de barras (opcional) - Assistência técnica e assessoria científica 

autorizada pelo fabricante, sediados em Minas Gerais. - Impressora térmica integrada ou 

impressora externa acoplada ao equipamento. - Deverá acompanhar o equipamento um Kit de 

reagente e controles da mesma marca do fabricante. 

 
ONDE-SE-LÊ: 
 
Análise de amostras em tubos abertos...  
 
LEIA-SE: 
 
Análise de amostras em tubos abertos com aspiração de 10ul a 100ul. 
 
 
 
Em virtude da presente retificação, fica prorrogada a abertura do certame será às 14h do dia 

30/06/2017. O edital encontra-se a disposição dos interessados no site 

www.prefeituradecambui.mg.gov.br e no Depto. de Compras e Licitações da Prefeitura de 

Cambuí, situado a Praça Coronel Justiniano, 164 - Centro - Cambuí – MG. Informações: (35) 

3431-1167. 
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