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PROCESSO Nº 72.614/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 126/2021 – CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 72.614/2020 – EMSERH  

Impugnante: ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de testes para triagem sorológica 

com cessão de equipamento em comodato para o HEMOCENTRO COORDENADOR DE HEMATOLOGIA 

E HEMOTERAPIA DO MARANHÃO – HEMOMAR, administrado pela Empresa Maranhense de Serviços 

Hospitalares. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto, via e-mail, por 

ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em 

face do edital da Licitação Eletrônica nº 126/2021 que objetiva alteração deste.  

De acordo com os itens 5.1, 5.1.1, 5.2 do Edital, os pedidos de esclarecimentos referentes 

ao processo licitatório em comento deverão ser enviados a Comissão de Licitação e/ou Agente de 

Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.  

Considerando que o dia 06/05/2021 às 09h00min foi o definido para a abertura da 

sessão eletrônica, o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica pudesse solicitar esclarecimentos 

referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até o dia 29/04/2021 às 18h00min, 

horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

Ressalta-se ainda que o prazo de 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 

abertura da licitação previsto no edital está em consonância com o disposto no §2º do art. 65 do 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, senão vejamos: 

 
Art. 65. (omissis) 
§2° Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para impugnar ou solicitar 
esclarecimentos ao edital de licitação, por irregularidade na aplicação deste Regulamento, 
protocolando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da 
licitação, devendo a EMSERH julgar e responder à impugnação, em até 03 (três) dias antes 
da realização da sessão. 

 

Com efeito, tendo em vista que o pedido de esclarecimento foi interposto no 

dia 29/04/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a empresa ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA solicita esclarecimentos 

acerca da prestação do serviço, apresentação da proposta e validação. Vejamos: 

 

Conforme consta no item 4 - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, em seu subitem 4.2.2, 
é solicitado o seguinte prazo de entrega: “4.2.2. Os reagentes desta licitação 
devem ser fornecidos conforme solicitação do HEMOMAR e deverá ser entregue 
em até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Solicitação de 
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Entrega, no Almoxarifado do órgão”. Vale ressaltar que os produtos da empresa 
Roche Diagnóstica são importados e dependemos de prazos de autoridades 
competentes tais como ANVISA e Receita Federal. Diante do exposto, a Roche 
Diagnóstica vem solicitar esclarecimento: Podemos entregar os reagentes no 
prazo de 21 (vinte e um) dias corridos? 

Ainda no item 4 – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, em seu subitem 4.3.9, é 
solicitado o seguinte fornecimento de lotes: “4.3.9. Os produtos de cada item 
deverão ser fornecidos em um mesmo lote, obedecendo a recomendação que 
só permite no máximo 03 (três) lotes diferentes por contrato com duração de 
01 (um) ano”. Com relação aos itens ofertados no presente certame, a empresa 
Roche Diagnóstica fornece para todo o Brasil, utilizando-se do sistema PIPO, ou 
seja, o primeiro pedido que entra para Roche é o primeiro que sai, com isso não 
é possível garantir que nos 12 (doze) meses de contrato serão entregues apenas 
3 lotes diferentes, uma vez atendemos o país inteiro e enviamos o lote que 
estiver disponível. Assim, questionamos: Serão aceitas entregas que atendam 
mais de 4 (quatro) lotes diferentes? Ainda correlacionado a validade dos lotes, 
caso seja aceito o questionamento anterior, ficaria inviável encaminharmos 100 
testes a cada novo lote. Com isso questionamos: Há necessidade do envio 
desses testes para validação? Conforme apresentado no item 6 – DA 
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, em seu subitem 6.4.2, é solicitado a seguinte 
declaração: “Declaração de que a empresa se compromete a entregar os 
produtos/materiais ofertados com prazo de validade não inferior a 6 (seis) 
meses, a contar da efetiva entrega dos mesmos perante esta Instituição, sob 
pena de devolução dos produtos”. Com isso questionamos: Caso não tenhamos 
kits disponíveis dentro da validade solicitada, podemos encaminhá-los junto 
com uma Carta de Compromisso de Troca em caso de perda de produto por 
validade curta? Conforme consta no item 9 – DA VALIDAÇÃO, é solicitado os 
seguintes testes: HIV, HTLV e Chagas, que não constam no termo de referência. 
Podemos entender que não será necessário o envio destes para validação dos 
testes? Ainda no tópico de validação, subitem 9.4, considerando que a Roche 
Diagnóstica possui no órgão o equipamento e reagentes para atender o 
contrato de compra emergencial será necessário o envio da validação destes 
500 testes, uma vez que já consta na rotina do laboratório? Em relação ao 
ANEXO I – A, subitem 2.1 – Condição Específica, ocorre que nas especificações 
não menciona a metodologia “eletroquimioluminiscência”, mencionando 
apenas metodologia meia ou quimioluminescência. Contudo, considerando que 
a metodologia eletroquimioluminiscência é uma metodologia 
quimioluminescente por reação química eletrogerada, questiona-se: É correto 
o entendimento de que será aceito a metodologia eletroquimioluminiscência? 

Considerando a solicitação abaixo: b) equipamentos que utilizam metodologia 
por quimioluminescência, ofertar: (01) um equipamento com automação total 
para quimiluminescência e 01 (um) de backup com as mesmas características 
do equipamento de automação total. Visto que a Roche Diagnóstica dispõe de 
equipamento na Unidade, será possível considerarmos um dos equipamentos 
já instalados, e enviarmos um novo para atendimento do descritivo do edital? 

 

Diante do pedido acima transcrito, passa-se a análise do mérito. 
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III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

De início cumpre ressaltar que o presente edital está regido pelas disposições da Lei 

Federal nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH.  

Cumpre-nos destacar que em razão da natureza do objeto os autos foram remetidos ao 

setor competente, Gerência de Gestão Hospitalar, o qual, por sua vez, encaminhou ao Hemomar, 

órgão que possui conhecimento técnico a respeito do objeto a ser adquirido. Assim, a decisão aqui 

proferida é fundamentada na manifestação do referido setor. 

O Hemomar, através do Despacho Administrativo colacionado às fls. 390/391v, esclareceu 

os questionamentos suscitados pela empresa ROCHE DIAGNÓSTICA. Observemos: 

 
2. EMPRESA ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 
Questionamento 1 “Quanto ao item 4.2.2 os reagentes devem ser fornecidos conforme 
solicitação do Hemomar e deverá ser entregue em até 10 (dez) dias corridos, contados do 
recebimento da Solicitação de Entrega, no almoxarifado do órgão”........ Pergunta a 
empresa: Podemos entregar os reagentes no prazo de 21 dias corridos? 
RESPOSTA: Uma vez que existe um contrato que favorece um planejamento de 
fornecimento junto aos importadores, entende-se que um prazo como o descrito no Termo 
de Referencia torna-se viável, entretanto sabe-se das dificuldades geográficas do nosso 
pais impactando na logística de transporte. Sugerimos no entanto a substituição de dias 
corrido para dias uteis e que passe a constar o seguinte:” item 4.2.2 os reagentes devem 
ser fornecidos conforme solicitação do Hemomar e deverá ser entregue em até 10 (dez) 
dias uteis , contados do recebimento da Solicitação de Entrega, no almoxarifado do órgão”  
Questionamento 2 Item 4.3.9. Os produtos de cada item deverão ser fornecidos em um 
mesmo lote, obedecendo a recomendação que só permite no máximo 03 (três) lotes 
diferentes por contrato com duração de 01 (um) ano. ......... Questiona a empresa: Serão 
aceitos entregas que atendam mais de 4 (quatro) lotes diferentes? Há necessidade do 
envio desses testes para validação? 
RESPOSTA: A solicitação descrita no item decorre de procedimentos de controle de 
qualidade(CQ) interno previsto em planejamento de segurança transfusional do Hemomar. 
Como estes lotes são validados inicialmente á contratação, as avaliações posteriores 
seriam pelo processo de “validação lote a lote remessa-remessa” que é rotina de CQ em 
segurança transfusional, cuja cobertura de execução, tempo e quantitativo é prevista pelo 
Laboratório de Sorologia. As variações constantes de lote impactam nesta rotina obrigando 
sempre a equipe a realizar procedimentos completos de validação de um novo lote 
desconhecido demando sempre tempo e pessoal. Desta forma mantém- se a 
recomendação descrita no item em questão. Porem é possível acrescentar um subitem 
com o descrito abaixo e assim respondendo ao segundo questionamento: 
4.3.9.1 Na possibilidade de envio de um lote diferente o contratado deve com 
antecedência de 15 a 30 dias, informar á contratante e enviar um quantitativo de 300 
testes para realização de procedimentos de validação que antecedem á introdução do 
reagente na rotina.  
Questionamento 3 No item 6.4.2 é solicitado “Declaração de que a empresa se 
compromete a entregar os produtos/materiais ofertados com prazo de validade não 
inferior a 6 (seis) meses, a contar da efetiva entrega dos mesmos perante esta Instituição, 
sob pena de devolução dos produtos”..... Questiona a empresa: caso não tenhamos 

kits/reagentes disponíveis dentro da validade solicitada podemos encaminha – los junto 
com uma Carta de Compromisso de troca em caso de perdas do produto por validade 
curta?  
RESPOSTA: Embora a empresa Roche Diagnóstica venha solicitar o aceito pelo órgão junto 
com o envio uma de Carta de Compromisso de Reposição em situações de vencimento; 
reafirmamos a manutenção do descrito no item, e caso a contratada encontre – se com 
produtos com validade inferior ao solicitado, deve previamente solicitar o aceite.  Para os 
padrões de qualidade previstos pelo Laboratório de Sorologia o procedimento de validação 
a cada remessa nos condiciona a uma avaliação previa que inclui um tempo estipulado 
antes de introduzir os reagentes na rotina. O aceite de um produto próximo ao vencimento 
impacta neste tempo por que o mesmo será logo introduzido na rotina sem as devidas 
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avaliações, e também uma rastreabilidade de armazenamento caso necessário seria 
inviabilizado com tempo inferior a seis meses em nosso estoque. 
Questionamento 4 No item 9 – Da validação, é solicitado os seguintes testes: HIV, HTLV 
e Chagas, que não constam no termo de referencia. Podemos entender que não será 
necessário o envio destes para a validação do testes? 
RESPOSTA: SIM; realmente estes testes  não estão sendo solicitados. 
Questionamento 5. No subitem 9.4; considerando que a Roche Diagnostica possui no 
órgão o equipamento e reagentes para atender o contrato de compras emergencial serão 
necessários o envio da validação destes 500 testes, uma vez que já consta na rotina do 
laboratório? 
RESPOSTA: Quanto ao envio dos 500 testes para os testes HBsAg e AntiHBc , Não; porem 
deve atender ao envio do quantitativo solicitado para os outros testes bem como, de 
instalação de equipamento que venha suprir a demanda de todos os parâmetros de rotina 
de triagem sorologia de doadores de sangue. 
Questionamento 6 No Anexo I-A, subitem 2.1 – Condição Especifica, ocorre que nas 
especificações menciona a metodologia “eletroquimioluminescencia”, mencionando 
apenas a metodologia meia ou quimiolumnescencia ...... Pergunta: è correto o 

entendimento de será aceito a metodologia eletroquimiolunescencia? 
RESPOSTA: SIM. 
Questionamento 7 Considerando a solicitação, a) equipamentos que utilizam 
metodologia por Quimioluminescência ou Eletroquimioluinescencia,  ofertar:    (01) um 
equipamento com automação total para a metodologia solicitada e 01 (um) de backup 
com as mesmas características do equipamento de automação total......... Visto que a 
Roche Diagnóstica dispõe de equipamento na unidade, será possível considerarmos um 
dos equipamentos já instalados e enviarmos um novo para atendimento do descrito no 
edital. 
RESPOSTA: SIM, porem como mencionado acima ao questionamento 5, a instalação do 
equipamento deve suprir a demanda de todos os parâmetros de rotina de triagem 
sorologia de doadores de sangue. 

 

Portanto, conforme manifestação do Hemomar, o questionamento não 

suscitou a necessidade de alteração do edital.  

 

IV – DA DECISÃO 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos, mantém-se inalteradas as cláusulas 

editalícias da Licitação Eletrônica nº 126/2021, e fica remarcada a data de abertura do 

certame para o dia 20/05/2021, conforme aviso publicado no sítio eletrônico da EMSERH. 

            

 São Luís – MA, 12 de maio de 2021. 

 
Lauro César Costa 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 528 

 
De acordo: 
 
Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 7.327 


