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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: DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 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 

DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 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 28/04/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

 

Em resumo, a empresa DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA solicita 

esclarecimentos sobre o item 4. Vejamos: 
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O presente Pedido de Esclarecimento tem por objetivo esclarecer acerca da solicitação do 
item 4, kit para determinação quantitativa do antígeno de superfície da hepatite B (HBSAg) 
em soro e plasma humanos. Gostaríamos de esclarecer sobre a necessidade do Órgão 
utilizar um teste confirmatório, com objetivo de confirmar a presença do antígeno de 
superfície da hepatite B (HBsAg) em soro e plasma humanos incluindo amostras por meio 
de neutralização com anticorpos específicos. Esse teste é indicado para confirmar o 
resultado de amostras consideradas repetidamente reativas pelo ensaio HBsAg (item 1). 
Portanto, o órgão deveria solicitar “TESTES DE NEUTRALIZAÇÃO DO ANTÍGENO DE 
SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg) EM SORO OU PLASMA HUMANO.TESTE 
COMPLEMENTAR PARA SER USADO COMO CONFIRMATÓRIO E, QUE SEJA COMPATÍVEL 
COM O TESTE DE TRIAGEM, POR METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCÊNCIA OU 
ELETROQUÍMIOLUMINESCÊNCIA DE ÚLTIMA GERAÇÃO”. 

 

Diante do pedido acima transcrito, passa-se a análise do mérito. 

 

 

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. 410/410v, 

esclareceu os questionamentos suscitados pela empresa DIAGNOCEL COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA. Observemos: 

 
RESPOSTA: A necessidade do órgão originário deste processo está em garantia da 
segurança transfusional bem como, o acolhimento efetivo aos doadores de sangue no 
propósito de eliminar e/ou reduzir potencial causa de uma não conformidade existente ou 
outra situação indesejável a fim de prevenir recorrência, conforme prevê o Regulamento 
técnico de hemoterapia (RDC nº158/2016 – Portaria Conjunto Nº 05, 19 de fevereiro de 
2018). Nas triagens sorológicas de doadores de sangue é possível nos depararmos com 
resultados HbsAg positivo e os doadores estando em fase crônica de infecção podem 
conter quantidade de material genético em concentrações muito baixa, os quais o NAT 
não consegue identificar. Portanto convém usar um outro teste, conforme descrito no item 
4 que objetiva confirmar as amostras previamente consideradas positivas nos ensaios 
repetidamente positivo para HBsAg (item 1). Convém salientar ainda  que,  o descrito no 
item 4, o qual mantemos, destaca que o teste é para as amostras previamente reativas 
em HBsAg reativa; portanto confirmatório de reatividade . 

 

Portanto, conforme manifestação do HEMOMAR, o questionamento não 

suscitou a necessidade de alteração do edital.  
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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 31/05/2021, conforme aviso publicado no sítio eletrônico da EMSERH. 

            

 São Luís – MA, 17 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 


