
 
 
 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
Av. Borborema Q - 16, Nº 25, Calhau CNPJ: 18.519.709/0001-63 

CEP: 65071-360 – São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 

 

ESCLARECIMENTO N° 005 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 031/2019 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12.760/2018 – EMSERH 
 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Reagentes e Insumos, 

com equipamentos em regime de comodato, para o Hemocentro Coordenador de 

Hematologia e Hemoterapia do Maranhão – HEMOMAR. 

 

 

Trata-se de resposta ao Pedido de Esclarecimento (fls. 576-

579) encaminhado via e-mail à Comissão Setorial de Licitação no dia 23/08/2019, 

pela empresa DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, por 

intermédio do Sr. Fernando. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

 

De acordo com os itens 3.1, 3.1.1 e 3.2 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 02/09/2019 às 09h:00min 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 26/08/2019 às 17h:00min, horário em que se encerra o expediente da 

EMSERH. 

Ressalta-se ainda que o prazo de 5 (cinco) dias úteis antes 

da data fixada para abertura da licitação previsto no edital está em consonância 

com o disposto no §2º do art. 65 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos 

da EMSERH, senão vejamos: 

 
Art. 65. (omissis) 
§2° Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para 
impugnar ou solicitar esclarecimentos ao edital de licitação, por 
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irregularidade na aplicação deste Regulamento, protocolando o 
pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura 
da licitação, devendo a EMSERH julgar e responder à impugnação, 
em até 03 (três) dias antes da realização da sessão. 

 
 

Com efeito, tendo em vista que a solicitação de 

esclarecimento foi encaminhada no dia 23/08/2019, portanto, no prazo legal, 

reconhece-se a tempestividade do pedido ao passo que será apreciado o 

mérito deste. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

 

Em resumo, a empresa solicita o saneamento de dúvidas a 

respeito da descrição contida nos lotes 02 e 03 do Edital. Vejamos: 

 
“O presente Pedido de Esclarecimento tem por objetivo esclarecer 
descrição contida nos Lotes 02 e 03 do Edital, conforme abaixo se 
apresenta: 
LOTE 2  
Pipetagem: Execução de amostras de urgência, pipetagem 
diretamente do tubo primário fechado (perfuração da tampa); 
Considerando a redação constante no item acima, verifica-se que a 
redação não contempla equipamentos que realizam amostras de 
urgência no modo hemolisado, ou seja, sem realizar a pipetagem do 
tubo primário. 
Considerando a redação constante no item acima, verifica-se que a 
redação não contempla equipamentos que realizam amostras de 
urgência no modo hemolisado, ou seja, sem realizar a pipetagem do 
tubo primário. 
Desta forma, requer esclarecer quanto a possibilidade de outras 
empresas licitantes ofertarem equipamento com execução de 
amostras de urgência sem necessariamente utilizar tubo primário, 
levando em consideração ainda o quantitativo das amostras 
solicitadas e a inexistência de impacto na rotina do órgão, 
favorecendo a disputa do objeto licitado. 
LOTE 2 Operar com 220V automatizado, capaz de realizar testes 
coagulométricos (óptico e/ou mecânico), cromogênicos e 
imunológicos. Capaz de realizar, no mínimo, 300 amostras em 8 
horas; 
Considerando a redação constante no item acima, verifica-se que 
são exigidos testes coagulométricos, contudo o edital deixa claro 
quando solicita um equipamento para cromatografia liquida. 
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Desta forma, requer esclarecer a contradição existente neste item do 
edital. LOTE 3 Item-4- Reagente para dosagem de Fibrinogênio de 
klauss. Insensível até a concentração de 1u/ml de heparina e com 
boa faixa de linearidade. Kit completo pela metodologia de Klauss. 
Deve conter reagente de Trombina, Calibrador de Fibrinogênio, 
Tampão veronal Owren para uso em sistemas automatizados, semi-
automatizados ou manuais. 
O edital solicita reagente para dosagem de fibrinogênio de Klauss e 
solicita que seja o tampão veronal Owren.  
A finalidade do tampão nesse teste é realizar diluição das amostras, 
contudo o edital direciona quando solicita Tampão Veronal Owren, 
uma vez que esse tampão (da maneira que está descrito) é utilizado 
somente por equipamentos de coagulação da empresa SIEMENS.  
Contudo, para tornar o processo mais competitivo o edital deveria 
solicitar tampão de diluição, podendo ser por exemplo tampão 
veronal Owren ou tampão Owren Koller, sendo a finalidade destes a 
mesma, realizar diluição das amostras. 
Assim, solicita-se esclarecimento quanto a permissividade das 
empresas licitantes ofertarem tanto tampão veronal Owren, quanto 
tampão Owren Koller, por possuírem a mesma finalidade, evitando 
exigências injustificadas, possibilitando a competição e aplicação dos 
demais princípios licitatórios. 
LOTE 3 Item-5-OWREN’S Veronal Buffer (10 x 25 ml). Tampão para 
a diluição das amostras para ensaios de dosagem de fatores. 
Apresentação mínima de caixa com 10 frascos de 15 ml); 
Da mesma forma do item anterior, este item 5 também solicita 
tampão veronal Owren ao invés de oportunizar a apresentação do 
tampão veronal Owren ou tampão Owren Koller, ambos com a 
mesma finalidade, realizar diluição das amostras.  
Portanto, solicita-se esclarecimento quanto a permissividade das 
empresas licitantes ofertarem tanto tampão veronal Owren, quanto 
tampão Owren Koller, por possuírem a mesma finalidade, evitando 
exigências injustificadas, favorecendo a disputa do objeto licitado.  
Assim, visando uma maior eficiência no procedimento licitatório, e um 
melhor entendimento no que diz respeito às especificações dos 
referidos itens, pede-se que seja esclarecido qual a solicitação está 
sendo realizada, sob pena de ficar dúbio e impossibilitar que 
empresas que tenha a capacidade de fazer proposta para o certame 
em epígrafe não participe ou deixe de compreender a determinada 
exigência.  
Desta forma, e, baseada nos editais que são utilizados para a 
mesma finalidade, solicita-se que seja esclarecido a respeito das 
exigências acima mencionadas.  
Assim, percebe-se que a reescrita das exigências acima, viabilizará 
um maior número de participantes na disputa, sem margem para 
maiores questionamentos, notadamente a despeito de 
direcionamento do edita, requerendo, portanto, que revisada as 
exigências acima mencionadas, sob pena de frustrar o certame 
objeto deste esclarecimento” 
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III – DAS RESPOSTAS 

 

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. 

Outrossim, o presente certame tem como objeto a Contratação 

de empresa para fornecimento de Reagentes e Insumos, com equipamentos 

em regime de comodato, para o Hemocentro Coordenador de Hematologia e 

Hemoterapia do Maranhão – HEMOMAR. 

É importante destacar que tendo em vista a natureza do objeto, 

os autos foram encaminhados ao setor requisitante (Gerência de Gestão Hospitalar), 

o qual possui conhecimento técnico a respeito do objeto a ser adquirido pela 

Administração. Logo, a decisão aqui proferida se fundamenta na manifestação do 

referido setor. 

Considerando as alegações da empresa, a área técnica, qual 

seja, Gerência de Gestão Hospitalar, instada a se manifestar, emitiu, por intermédio 

dos técnicos do HEMOMAR, o seguinte posicionamento (fls.601-601v) sobre as 

solicitações: 

 
“A Empresa solicita esclarecimento sobre a possibilidade de oferta de 
equipamento com execução de amostras de urgência sem 
necessariamente utilizar tubo primário, levando em consideração 
ainda o quantitativo das amostras solicitadas e a inexistência de 
impacto na rotina do órgão, favorecendo a disputa do objeto 
solicitado. 
Solicitação 1: 
RESPOSTA:  
A redação da exigência refere-se à possibilidade de formas de 
pipetagem que podem ser com a disponibilidade de execução 
em amostras de urgência, e também pipetagem diretamente de 
tubo primário, desta forma é possível atender às situações de 
urgência, bem como, as de rotina no qual realiza-se usando tubo 
primário.  
Solicitação 2: 
RESPOSTA: 
Não. Conforme errata publicada esta exigência foi retirada 
passando a constar o seguinte:  
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Operar com 220V automatizado, capaz de realizar 300 
AMOSTRAS EM 8 HORAS; 
Deve permitir interface bidirecional, e o sistema deverá ser 
interfaceado por responsabilidade da empresa, e deverá ser 
compatível com o sistema software do HEMOMAR . 
Solicitação 3: 
RESPOSTA: O solicitante tem conhecimento da finalidade de 
uso de Tampões; não sendo relevante a semântica ou escrita. 
Para o solicitado em questão, tanto para o ITEM 4 e ITEM 5 do 
LOTE 3, esclarecemos que diante das características de 
neutralidade química deste insumo, os licitantes participantes 
do pleito podem ofertar TAMPÃO ESPECÍFICO para diluição de 
amostras de pacientes em estudo quantitativo de fatores de 
coagulação.” 

 
Isto posto, conforme manifestação da Gerência de Gestão 

Hospitalar, o pedido de esclarecimento não suscitou a necessidade de 

alteração do edital. 

 

IV – DA DECISÃO 

 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos, mantém-se inalteradas 

as cláusulas editalícias da Licitação Eletrônica nº 031/2019 e a mesma fica 

adiada até ulterior deliberação, conforme aviso de adiamento publicado no 

sitio eletrônico da EMSERH (http://www.emserh.ma.gov.br/licitacoes-online/) 

   

São Luís – MA, 02 de setembro de 2019. 

 
 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula n° 536 
 
 
De acordo: 
 

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

Matricula n° 1753 

http://www.emserh.ma.gov.br/licitacoes-online/

