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ESCLARECIMENTO 002 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 046/2018-CSL/EMSERH  
  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114.383/2018 – EMSERH 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de logística de 

transporte porta a porta, padrão IATA-OSM-ONU, de material biológico 

humano e de serviço de logística reversa para atender a demanda do Centro 

de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão – HEMOMAR, bem como das 

Unidades da HEMORREDE do Estado do Maranhão. 

 

 

Trata-se de resposta ao Pedido de Esclarecimento (folhas 373/373-v 
e 397) encaminhados por e-mail à Comissão Setorial de Licitação nos dias 25/02 e 27/02/2019, 
pelas empresas Àquila Express e Conte Rente a Car respectivamente. 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE  
 

De acordo com o subitem 3.1 do Edital, os pedidos de esclarecimentos referentes 
ao processo licitatório 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 14/03/2019 foi o definido para a abertura da sessão, o 

prazo para que qualquer pessoa possa solicitar esclarecimento referente ao instrumento 
convocatório em epígrafe era até o dia 1º/03/2019, no horário em que se encerra o expediente 
da EMSERH. 

 
Ressalta-se ainda que o §2º do art. 63 do Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da EMSERH também estabelece que o prazo para apresentação de pedido de 
esclarecimento é de até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação, 
senão vejamos: 

 
Art. 63. §3° Decairá do direito de impugnar ou solicitar esclarecimentos nos 
termos do edital de licitação perante a EMSERH, o licitante que não o fizer 
até o 5º (quinto) dia útil que anteceder a abertura da licitação, apontando as 
falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que a 
comunicação não terá efeito de recurso.  

 
Logo, por ter sido encaminhado nos dias 25/02 e 27/02/2019, portanto, dentro 

do prazo, o pedido é TEMPESTIVO. 
 

II. DOS QUESTIONAMENTOS 
 

Empresa Àquila Express 

“Referente a licitação em assunto gostaria de pedir esclarecimento: 
ITEM 4: DAS PRESTÇAO DE SERVIÇO: 
O ITEM 4.5.6 – Fornecer todo gelo seco (Quando for o caso) ou gel pack 
necessário para manutenção da temperatura ideal da amostra biológica, 
conforme o protocolo/determinação técnica, bem como todos os demais 
insumos de arcondionamento/armazenagem da amostra, minimante: Caixas 
Papelão, caixas de isopor, termômetro digital infravermelho tipo mira laser; 
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1 – PERGUNTO: O fornecimento DO GELO SECO OU GEL será necessário 
apenas quando houver necessidade da troca do gelo no trajeto até o destino? 
O ITEM 4.5.13: A execução do serviço será considerado executado 
PROVISORIAMENTE – até verificação da execução em conformidade com 
as especificações que constam neste Termo de Referência e, 
DEFINITIVAMENTE - mediante termo circunstanciado, após vistoria e 
verificação da execução dos serviços, que comprove a adequação do objeto 
aos termos do edital; 
2- PERGUNTO: Se exige o termômetro que será disponibilizada em cada 
veículo, será realizada a medição na coleta/entrega, será enviado a ficha com 
todos os procedimentos, a responsabilidade da empresa se encerra no ato da 
entrega. Esta exigência não esta em desacordo com lei? Mesmo porque o 
motorista não tem como saber se o produto que esta devidamente embalado 
é mesmo que esta sendo discriminado na guia etc. 
ITEM 8: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
O ITEM 8.9: Fornecer termômetro digital infravermelho com mira laser, saco 
plástico tipo bag, material absorvente, caixas de papelão de parede rígida 
com identificação conforme exigência para transporte de material biológico, 
caixas térmicas e gelos recicláveis em quantidade suficiente para atender a 
periodicidade estabelecida por cada local de execução constante no Anexo I; 
3- PERGUNTO: Será de responsabilidade da transportadora o fornecimento 
de termômetro digital infravermelho com mira laser, caixas, caixas térmicas 
para unidade de cada coleta? 
4- PERGUNTO: O termômetro seria conferir a temperatura no ato da coleta 
que o mesmo estaria com o meu motorista? 
ITEM 8.22: Arcar com todos os encargos decorrentes da presente 
contratação, especialmente os referentes a fretes, taxas, seguros, encargos 
sociais e trabalhistas; 
5- PREGUNTO: Se o seguro é por conta da transportadora, qual o valor da 
nota para fazer o cálculo do seguro?.” 

 
Empresa Conte Rente a Car 

“Gostaria de um esclarecimento a cerca do Edital 46/2018. 
No edital não especifica os tipos de veículos de transporte para cada lote. 
Porém, no subitem 11.2.4.3 (Qualificação técnica)) cita "empresa de 
transporte aéreo de amostras biológicas", então os veículos para este tipo de 
serviço serão somente aeronaves ou teria algum lote com item de veículos de 
transporte terrestre? A segunda dúvida, seria se caso tiver alum item de 
transporte terrestre, também precisa da mesma documentação solicitada 
para qualificação técnica?.” 

 

III. DA RESPOSTA 
 

Considerando a especificidade do objeto, os autos foram 
encaminhados à Gestão Hospitalar que reencaminhou para o HEMOMAR solicitando análise e 
manifestação aos pedidos de esclarecimentos. Desse modo, o referido setor, através do 
Despacho colacionado às fls. 399/402, informou o seguinte: 

 
Empresa Àquila Express 
 
PERGUNTA 01: 
“RESPOSTA: O gel pack e o gelo seco são usados em procedimentos 

distintos. O primeiro em transporte dentro do estado e o segundo para 

transporte interestadual. O uso do gelo seco será necessário em situações 

necessárias manter o estado refrigerado ou congelado do material biológico 

durante todo o transporte. Dependendo da finalidade dos exames a serem 

realizado no material biológico necessita -se da manutenção ou maior 

estabilidade possível da temperatura.  
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Ele não será usado em situação de troca, por que esta prática não faz parte 

do procedimento normal de transporte de material. 

Esclarecendo-se que procedimento anormal ou diferenciado seria situações 

de não conformidades durante o processo de transporte (embalagem 

danificada, aberturas não controladas).” 

 
PERGUNTA 02: 
“RESPOSTA: O Termômetro tipo Miralaser será usado pela Contratante no 

ato de acondicionar o material biológico, conforme exigido na RESOLUÇÃO - 

RDC Nº 20, DE 10 DE ABRIL DE 2014 – ANVISA), e na qual esta descreve 

a necessidade de rastreamento e segurança. Para isto exige -se o uso de 

formulários contendo todas as informações sobre a amostra biológica a ser 

transportado (data e hora de saída, quantidade e tipo de amostra, contato da 

contratante e da contratada etc), e a empresa contratada garantira 

rastreabilidade durante todo o percurso do transporte. A contratante de posse 

de todos os insumos e materiais fornecidos pela contratada realiza o 

procedimento de acondicionamento das amostras, porém a empresa 

Contratada deve ter a expertise através de seus funcionários ou prestadores 

de serviços , quanto ao serviço prestado. 

Cita -se no Termo de Referencia: 
 

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:   
9.1 Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, 
mediante apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado. 
9.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 
e compatível com as características e quantidades do objeto da 
licitação, através da apresentação de atestado(s) de desempenho 
anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da 
presente licitação; devendo conter: Especificações do objeto 
Quilogramas coletados; Período; Indicativo do município da prestação 
de serviço. 

Quanto a responsabilidade que se encerra na entrega, tem se a observar que 
o objeto visa a  contratação de Serviços de Logística de Transporte Porta 
a Porta, padrão IATA-OSM-ONU, de Material Biológico Humano, para fins 
de diagnóstico, Hemoterapêutico ou pesquisa, acondicionada em 
embalagem combinada, de acordo com a legislação vigente, com busca 
e entrega ponto a ponto para atender a demanda da Hemorrede do 
estado do Maranhão – HEMOMAR SES-MA, portanto não podemos 
negligenciar ou muito menos nos eximir da garantia de que estas amostras 
chegaram ao seu destino devidamente armazenada e acondicionada. Para 
este controle é instituído formulários e o uso dos meios de comunicação 
avançados.” 

PERGUNTAS 03 e 04: 
“RESPOSTA: O fornecimento destes insumos necessários para garantia do 

transporte de material biológico é de responsabilidade da empresa licitante 

vencedora do certame, devendo contemplar todas as unidades listadas no 

processo. O uso do termômetro miralaser, é feito pela unidade no 

momento do fechamento das embalagens de transporte.” 

 
PERGUNTA 04: 
“RESPOSTA: Estas despesas são indispensáveis dentro dos serviços de 

logística e os cálculos levam sempre em consideração uma série de variáveis 

(peso, distancia etc); e que fazem parte da rotina de empresas neste ramo.  
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O valor a ser executado com despesas de transporte deverá ser relacionado 

com o tipo do material e da forma modal de transporte.” 

 
Empresa Conte Rente a Car 
“[...] 
NOSSA RESPOSTA: Dos esclarecimentos solicitados acima temos a 
informar que quanto ao tipo de veículo de transporte dos serviços inerente ao 
objeto e da documentação, cita -se abaixo: 

O item 11.2.4.3, refere-se a situação de QUANDO DE TRANSPORTE 
AÉREO. Porém pode-se observar de forma clara que a característica dos 
serviços é MULTIMODAL, quando no item 11.2.4.10 exige-se : 

11.2.4.10 Comprovação através de licença e/ou publicações, que 
atende a Transporte Multimodal em conformidade com a 
Resolução 20\2014 – ANVISA e a outras correlatas (Ministério 
de Transporte, Agencia Nacional de Transporte Terrestre - 
ANTT, Agencia Nacional de Aviação Civil – ANAC, Agencia 
Nacional de Transportes Aquáticos – ANTAQ. 

 
Observa-se pelas exigências de comprovação que não trata apenas 

de transporte aéreo, mas também terrestre ou aquaviário para qualquer lote, 
sendo disponível de acordo com o destino ou forma mais rápida de 
transporte. E ainda, a qualificação deve ser comprovada por documentos 
descritos nos itens 11.2.4.1; 11.2.4.2;11.2.4.3;11.2.4.4; 11.2.4.5; 11.2.4.6; 
11.2.4.7; 11.2.4.8; 11.2.4.9 e 11.2.4.10.” 
 

IV. DA DECISÃO 
  

Por fim, comunico que permanecem mantidas as condições 
editalícias e a data da Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica nº 46/2018-CSL/EMSERH 
para as 08h30min do dia 14 de março de 2019, por meio do site www.licitacoes-e.com.br. 
Esclarecimentos adicionais serão prestados, de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min 
e das 13h00min às 16h00min, na CSL/EMSERH localizada à Avenida Borborema quadra 16 
nº 25 bairro Calhau, nesta cidade e/ou pelo telefone (98) 3235-7333 

 
 

São Luís (MA), 28 de fevereiro de 2019. 
 

 
Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matrícula nº 536 
 
 
De acordo: 

Jéssica Thereza M.R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/

