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PROCESSO Nº 25.286/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 195/2021 – CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 25.286/2021 – EMSERH  

Impugnante: DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

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

sorológica com cessão de equipamentos em comodato para o HEMOCENTRO COORDENADOR DE 

HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA – HEMOMAR. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

pela empresa DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃOES LTDA, devidamente qualificado na 

peça inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 195/2021 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 06/07/2021 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 28/06/2021 

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 24/06/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do 

pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a empresa DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
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PROCESSO Nº 25.286/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

solicita esclarecimentos acerca do item 3.2.1 do termo de referência. Vejamos: 

 
O presente Pedido de Esclarecimento tem por objetivo esclarecer o Edital no que 

diz respeito à exigência de estabilidade de curva de calibração até mudança de 

lote do reagente para o Lote II, mais especificamente em relação ao Item 5 
(Chagas), conforme se exige no item 3.2.10 do Anexo I – Termo de Referência 

do Edital e item 2.3.43 do Anexo IV – Minuta do Contrato. 
Pela leitura das especificações do equipamento constante no item 3.2 do Lote II, 

no item acima descrito o edital requer que a curva de calibração seja até a 

mudança de lote de reagente, contudo, no tocante ao ensaio de Chagas – Item 
5 do Lote II, apesar de existir licitantes que possuem o Kit de reagente de Chagas 

e atendem a todas as demais especificações requeridas para o equipamento do 
Lote II, como é o caso desta licitante, o equipamento a ser ofertado requer 

calibração a cada 14 dias.  

Ocorre que a calibração a cada 14 dias não irá impactar na rotina laboratorial, 
visto que é um procedimento simples e prático realizado pelo operador e, em 

função do quantitativo estimado no edital, aproximadamente 300 amostras por 
dia, também não impactaria no valor final ofertado, uma vez que esse parâmetro 

utiliza apenas três testes para a calibração.  
Desta forma, requer esclarecimento quanto a este ponto, sugerindo desde ja que 

seja possível que as empresas licitantes possam cotar o equipamento, mesmo 

sem a especificação acima, ou seja, permitindo que a curva de calibração seja 
realizada, no mínimo, com 14 dias, pois da forma que se encontra descrito no 

edital restringe a participação de empresas que possuem equipamentos e 
produtos adequados para concorrer pela proposta mais vantajosa.  

Neste sentido, vem por meio deste requerer esclarecimento no tocante a este 

item acima levantado, permitindo que esta licitante participe do certame 
ofertando o seu equipamento que atende perfeitamente o objeto licitado, 

proporcionando de forma mais efetiva a manutenção do caráter competitivo do 
certame. 

 

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 técnico do Hemocentro Coordenado de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão - 

HEMOMAR, por intermédio da Gerência de Gestão Hospitalar, tendo em vista que este possui 

conhecimento específico a respeito do objeto a ser adquirido. Assim, a decisão aqui proferida 

é fundamentada na manifestação do referido setor. 

A Encarregada de Serviços Laboratórios/HEMOMAR, através do Despacho 

Administrativo colacionado às fls. 229 a 230, esclareceu os questionamentos suscitados pela 

DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Observemos: 

 

1.DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA  
QUESTIONAMENTO: Refere-se a empresa Diagnocel o que cita o item 3.2.10 
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Estabilidade da curva de calibração até a mudança de lote do reagente; 

solicita então, esclarecimento quanto a permissão de participação de licitantes 
que tenha equipamento automatizado cuja estabilidade da curva de calibração 

não vinculada apenas a mudança do lote do reagente.  
RESPOSTA: Entende-se que de fato a validade de uma calibração não é 

estabelecida por nenhuma norma, porém é recomendado que os 
laboratórios atentem sempre para mudanças de metodologias, 

reagentes, lotes, orientações dos fabricantes; e as calibrações sejam 

renovadas periodicamente ficando estabelecido procedimentos com 
grau de estabilidade que evitem intervenções na rotina e gastos 

excessivos. Entende-se também que pela transparência é propósito 
desta instituição pública de saúde viabilizar em suas aquisições, uma 

disputa com maior número de participantes e a proposta mais 

vantajosa. 
Desta forma nos manifestamos positivamente ao solicitado pela 

Empresa Diagnocel, de que a curva de calibração não seja vinculada 
apenas a mudança de lote dos reagentes. (grifo nosso) 

 

Portanto, elucidados os questionamentos, não houve necessidade de 

modificação do edital.  

 

IV – DA DECISÃO 

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

cláusulas editalícias da Licitação Eletrônica nº 195/2021, assim como a data de 

abertura do certame. 

         

 São Luís – MA, 19 de julho 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 


