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PROCESSO Nº 79.679/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 215/2021 – CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº 79.679/2021 – EMSERH  

Impugnante: GREINER BIOSCIENCE 

Objeto: Constitui o objeto deste contratação empresa especializada para aquisição de insumos 

e tubos para coleta de sangue a vácuo e processamento de exames para as unidades do 

HEMOMAR conforme especificações e condições gerais de fornecimento. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

pela empresa GREINER BIO-ONE BRASIL, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos 

autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 215/2021 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 certame está adiado até ulterior deliberação, não há 

prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica solicite esclarecimentos referente ao 

instrumento convocatório em epígrafe. 

Com efeito, tendo em vista que o pedido de esclarecimento foi interposto 

no dia 26/07/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do 

pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, GREINER BIO-ONE BRASIL solicitou esclarecimento acerca do item 

5. Vejamos: 

Informamos que o Edital contém em seu descritivo técnico, item que dificulta a 
identificação do melhor produto a ser oferecido para o cumprimento do exigido, 

o que em tese dificulta nossa participação.  
Desta forma, solicitamos os seguintes esclarecimentos: 

ITEM 05:TUBOS DE HEMÓLISE, sem tampa, em plástico transparente sem 

anticoagulante (13 x75 mm), descartável. 
Temos interesse em oferecer proposta para o item acima oferecendo nosso 

produto com a seguinte descrição: MiniCollect Tubo p/ Centrífuga 13x75mm. 
Incolor. tamanho 13 x 75mm, descartável. Embalagem comercial: Contendo 100 

unidades. 
Segue link, a fim de melhor verificação: 

https://shop.gbo.com/en/brazil/products/preanalytics/accessories/accessories-

capillary-blood-collection/minicollect-carrier-tubes/450420.html 
Dessa forma, questiono se será aceita nossa proposta? 

 

http://mli.seati.ma.gov.br/mailinspector/tap/WarningUrlPage.php?HSCTYPE=0&HSCRULE=1&HSCID=NzBFM0I2RkU1MkIuQTRBOTA=%0d%0a&HSCMLICHECKID0005=ab8d42d0b3992d6775311f8293f1ad7c&URLCHECKHSCMLI09132012warnning=aHR0cHM6Ly9zaG9wLmdiby5jb20vZW4vYnJhemlsL3Byb2R1Y3RzL3ByZWFuYWx5dGljcy9hY2Nl%0d%0ac3Nvcmllcy9hY2Nlc3Nvcmllcy1jYXBpbGxhcnktYmxvb2QtY29sbGVjdGlvbi9taW5pY29sbGVj%0d%0adC1jYXJyaWVyLXR1YmVzLzQ1MDQyMC5odG1s
http://mli.seati.ma.gov.br/mailinspector/tap/WarningUrlPage.php?HSCTYPE=0&HSCRULE=1&HSCID=NzBFM0I2RkU1MkIuQTRBOTA=%0d%0a&HSCMLICHECKID0005=ab8d42d0b3992d6775311f8293f1ad7c&URLCHECKHSCMLI09132012warnning=aHR0cHM6Ly9zaG9wLmdiby5jb20vZW4vYnJhemlsL3Byb2R1Y3RzL3ByZWFuYWx5dGljcy9hY2Nl%0d%0ac3Nvcmllcy9hY2Nlc3Nvcmllcy1jYXBpbGxhcnktYmxvb2QtY29sbGVjdGlvbi9taW5pY29sbGVj%0d%0adC1jYXJyaWVyLXR1YmVzLzQ1MDQyMC5odG1s
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PROCESSO Nº 79.679/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

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, que remeteu ao HEMOMAR, o qual 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 e-mail colacionado às fls. 154/154v, esclareceu o 

questionamento suscitado. Observemos: 

 
Em resposta ao solicitado pela Empresa Greiner Bio-One Produtos Me´dicos 

Hospitalares LTDA ao solicitar esclarecimentos relativo ao PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 215/2021 que será realizado no dia 23/08/2021 às 09:00, referente aos itens: 

05 e 07, vimos reafirmar nossos esclarecimentos reportado no despacho feito em 
data próxima (02/08/2021) onde a referida empresa solicita os mesmos 

questionamentos. Acreditamos ter deixado claro o tipo e características do 

produto solicitados nos itens citados e que de forma positiva descrevemos não 
haver impossibilidade de participação da empresa Greiner Bio -One Brasil 

Produtos Médicos Hospitalares LTDA no processo licitatório em questão 
 

Portanto, esclarecido o questionamento, 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 215/2021, no entanto, a data de 

abertura será publicada nos meios oficiais.       

 

 São Luís – MA, 26 de agosto 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 


