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ERRATA N° 003/2018 – CSL/EMSERH 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 003/2018 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96.817/2017 – EMSERH 
 

O Agente de Licitação, abaixo assinado, designado pela Portaria nº 
001/2018, assinada e publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 03 
de janeiro 2018, no uso de suas atribuições legais, informa aos interessados em 
participar da licitação em referência, 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, e visando 
atender aos princípios da legalidade, autotutela, razoabilidade e visando a ampliação 
da competitividade para a busca da proposta mais vantajosa para a Administração, 
além do interesse público, resolve adequar o texto do instrumento convocatório em 
razão de Solicitação do Setor Requisitante (HEMOMAR). 

 
1. Os itens 1, 2 e 3 do LOTE 8 do Termo de Referência (Anexo I), bem como do 
Anexo I-A – Especificações e Quantidades, anexos do edital passam a ter seguinte 
redação: 
 

LOTE 8 

Especificações Unid. Qtd. P. Unit. P. Total 

STEM CELL ENUMERATION KIT 
BDScience - Kit para quantificação de 
células tronco hematopoiéticas que 
expressam CD34 e CD45. Adequado para 
análise de sangue periférico, produtos de 
leucoférese, medula óssea e sangue de 
cordão umbilical por citometria de fluxo. 
Contém anticorpos anti-CD45 humano 
conjugado à FITC (clone 2D1) e anti-
CD34 humano conjugado à PE (clone 
8G12), corante de ácido nucleico 7-AAD 
(aminoactinomicina-D), solução de lise 
com cloreto de amônio 10X e tubos 
contendo microesferas fluorescentes para 
contagem absoluta. Produto de acordo 
com protocolo ISHAGE de plataforma 
única. (50 testes). Validade: mínima de 
8 (oito) meses a partir da data de 
entrega. 
 

KIT 5   

ANTI CD59 PE Adequado para análise de 
sangue periférico e medula óssea por 
citometria de fluxo. Contém anticorpos 
anti-CD59 humano conjugado à PE, para 
o diagnóstico de Hemoglobinúria 
Paroxística Noturna. (50 testes). 
Validade: mínima de 8 (oito) meses a 
partir da data de entrega. 
 

KIT 2   
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CYTOMETER SETUP AND TRACKING 
BEADS KIT - CS&T -  KIT PARA 
CALIBRAÇAO DE CITÔMETRO DE 
FLUXO BD. Beads de calibração para 
Diva 8.0 específica do equipamento 
CITOMETRO de fluxo FACS Canto II da 
marca BD. (150 testes). Validade: 
mínima de 8 (oito) meses a partir da 
data de entrega. 
 

FRASCO 3   

 
(...) 
 

Comunica, por fim, que permanecem inalteradas as demais condições e 
termos do edital com a data da Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica nº 
003/2018 – CSL/EMSERH, fica adiada para o dia 13 de julho de 2018, às 09h00min 
(horário de Brasília/DF), no endereço eletrônico “www.licitacoes-e.com.br”, sendo 
presidida pelo Agente de Licitação na CSL/EMSERH, localizado na Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, situada na Avenida Borborema, 
Quadra 16, n° 25, Bairro Calhau - CEP: 65.071-360. 

 
 

São Luís (MA) 26 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 


