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Folha:____________ 
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Rub:_____________ 

ESCLARECIMENTO N° 002/2018 – 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: 

 
(...) 
 
“Visto que todos os produtos do Lote 8 são importados e para atender melhor a 
validade seria possível todas as entregas sejam com prazo máximo de 60 dias. 
 
(...) 
 
“Trabalharemos para entregar as validades mais longas possíveis, porém 
solicitamos que seja acatado 6 meses para itens do Lote 8 afim de ampliar a 
participação no certame.” 
 
(...) 

 
Resposta: 

 
Prezado Senhor, 
 
Conforme consta no site da EMSERH “www.emserh.ma.gov.br”, o seu 
questionamento foi respondido por meio do ESCLARECIMENTO N° 001/2018 - 
CSL/EMSERH e ERRATA N° 002/2018 - CSL/EMSERH relativo à LICITAÇÃO 
ELETRÔNICA N° 003/2018 - CSL/EMSERH, objetivando a  Contratação de 
empresa especializada para fornecimento de insumos críticos para o Banco de 
Sangue de Cordão Umbilical e de Placenta do Estado do Maranhão- BSCUP/MA. 
O prazo de entrega ora questionado foi alterado conforme consta na ERRATA 
referenciada, já o prazo de validade dos produtos a Administração decidiu manter 
tais prazos, conforme consta previsto em cada especificação dos itens/lotes. 
 
Os licitantes interessados em participar do certame, no momento da apresentação 
de suas propostas deverão obedecer aos prazos de entrega e validade dos 
produtos conforme consta na ERRATA N° 002/2018 – CSL/EMSERH. Caso 
qualquer licitante apresente em sua proposta prazo de entrega superior e prazo de 
validade inferior ao fixado na ERRATA, consequentemente as propostas serão 
DESCLASSIFICADAS, por está descumprindo regra estabelecida no instrumento 
convocatório. 

 
São Luís (MA), 26 de junho de 2018. 

 
_______________________ 

Raulifran da Silva Costa 
Agente de Licitação/EMSERH 
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