
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/0005-PG 

ANEXO I-A 

 

ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

1. A CONTRATADA deverá apresentar estrutura e recursos humanos 

suficientes para leitura mensal de 700 lâminas com fixador em spray e 

fornecimento de laudo médico do exame de citologia cérvico-vaginal. 

2. A CONTRATADA deverá ser habilitada no âmbito do Qualicito, 

atendendo a Portaria GM/MS nº 3.388, de 30 de dezembro de 2014 e a 

Portaria GM/MS nº 176, de 29 de janeiro de 2014. 

3. As Lâminas serão coletadas ao longo de 5 (cinco) dias úteis, fixadas 

com spray de polietilenoglicol e acondicionadas em caixa de lâminas 

revestidas com espuma de naylon e papel, a fim de evitar a quebra, 

durante o envio e/ou transporte ao laboratório, lacrando-se a tampa da 

caixa com fita gomada. 

4. As lâminas serão enviadas ao laboratório semanalmente, anexadas ao 

formulário Siscolo, devidamente preenchido, e identificação coincidente 

com a caixa de porta-lâmina e as iniciais da lâmina. Será preparada uma 

listagem de remessa, em 2 (duas) vias, sendo uma para o Sesc e outra 

para o laboratório, com a identificação da unidade e a relação de nomes 

e números de registros das mulheres que tiveram seus exames 

encaminhados. 

5. As amostras poderão ser rejeitadas em avaliação pré-analítica pelos 

seguintes motivos: Ausência ou erro de identificação da lâmina e/ou da 

caixa de porta-lâmina; identificação da lâmina e/ou da caixa de porta-

lâmina não coincidente com a do formulário; lâmina danificada ou 

ausente; causas alheias ao laboratório (especificar); outras causas 

(especificar). Nos casos supracitados, o Sesc deverá ser notificado 

imediatamente, e o material não será entregue no laboratório. 

6. No momento da leitura da lâmina, a amostra poderá ser considerada 

insatisfatória para avaliação oncótica devido ao material acelular ou 

hipocelular (< 10% do esfregaço) ou ter sua leitura prejudicada (> 75% 

do esfregaço) por presença de: sangue, piócitos, artefatos de 

dessecamento, contaminantes externos, intensa superposição celular, 

outros (especificar).Nestes casos, o Sesc deverá ser notificado 

imediatamente. 

7. Os laudos serão entregues após 8 (oito) dias corridos, no modelo do 

formulário Siscolo e atendendo as orientações do documento “Brasil – 

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Instituto Nacional 

do Câncer. Coordenação de Prevenção e Vigilância. Nomenclatura 

brasileira para laudos cervicais e condutas preconizadas: 



recomendações para profissionais de saúde. 2. Ed. – Rio de Janeiro: 

INCA, 2006”. 

8. Os laudos deverão ser impressos em papel timbrado do laboratório. 

9. O laboratório será responsável em dispor os laudos impressos em 

envelope, fornecido pelo Sesc, devidamente etiquetados, contendo: 

nome do exame realizado, número do cartão SUS, data de nascimento e 

nome completo da paciente.  

10. O laboratório deverá realizar backup, durante a vigência do contrato, das 

informações geradas a partir dos laudos emitidos em ambiente digital 

compatível com a demanda de exames prevista (700 exames/mês). 

11. Inserir as informações contidas no formulário Siscolo, incluindo os 

laudos de exame de citologia cérvico-vaginal, no sistema de informação 

vigente definido pelo Ministério da Saúde (siscan ou Siscolo). 

12. Não é permitido ao laboratório divulgar ou fornecer dados referentes aos 

exames realizados, exceto sob autorização expressa do Sesc. 

 

Belém, 10 de Março de 2016. 

 

 

 

 


