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Folha:____________ 
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Rub:_____________ 

ESCLARECIMENTO N° 001/2018 – CSL/EMSERH 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 003/2018 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 96.817/2017 – EMSERH 
 

ASSUNTO: Resposta ao Pedido de Esclarecimento da empresa LABCOMPANY PRODUTOS E 
SERVIÇOS PARA LABORATÓRIO LTDA. 
 

Trata-se de pedido de esclarecimento apresentado tempestivamente pela empresa 
LABCOMPANY PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIO LTDA, o qual apresentou o 
seguinte questionamento: 

 
(...) 
 
“Há possibilidade em aceitar o nosso prazo de entrega, a saber, até no máximo 60 
(sessenta) dias sem que ocorra desclassificação de nossa Proposta?” 
 
(...) 
 
“Há possibilidade em aceitar a nossa proposta para os itens do Processo 
Licitatório n° 03/2018, com validade mínima de 6 (seis) meses no momento da 
entrega, sem que ocorra desclassificação de nossa Proposta?” 
 
(...) 

 
O Pedido de Esclarecimento foi submetido para ao Sr. Marcelo Arruda Valente de 

Figueiredo, Gestor do Centro de Processamento Celular/ Banco de Sangue de Cordão 
Umbilical do Maranhão, o qual apresentou a seguinte manifestação: 

 
“Com relação aos pedidos de esclarecimento PE 03-2018 estou estabelecendo 
as  seguintes alterações nas condições de aceitabilidade técnica do Centro de 
Processamento Celular do MA para que sejam realizadas as devidas retificações: 
"a primeira entrega deve ocorrer dentro do prazo máximo de 45 (quarenta e 
cinco) dias úteis para materiais nacionais e 55 (cinquenta e cinco) dias úteis para 
os importados, após a emissão da ordem de fornecimento. As entregas 
subsequentes devem acatar os  intervalos de fornecimento estabelecidos pela 
gestão operacional do CPC MA ou dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias 
úteis após a emissão da ordem de fornecimento. 
 

O prazo de validade dos produtos em cada fornecimento deverá obedecer  o que 
está  explicitado em cada descritivo,  com exceção de objetos de uso permanente 
que não possuem data de expiração determinada pelo fabricante, 
tais  como: canister de liga metálica, caixa  para criotubos, câmara de  Neubauer 
e  lamínulas para microscópio.” 

 

São Luís (MA), 11 de junho de 2018. 
 

_______________________ 
Raulifran da Silva Costa 

Agente de Licitação/EMSERH 
Matricula n° 3162 

De acordo: 
 
_____________________________ 
Jessica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matricula n° 1753 


