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ESCLARECIMENTO 001 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 038/2019-CSL/EMSERH  
  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 248.271/2017 – EMSERH 

 
OBJETO: Fornecimento de Kits de reagentes para realização de Hemogramas e 
Reticulócitos, com concessão de equipamento Analisador Hematológico automatizado, 
e Sistema de Habilitação para equipamento de Hemossedimentação (VHS), com 
Analisador automatizado para determinação da velocidade de hemossedimentação 
(VHS), com respectivos equipamentos de Backup, para o Hemocentro Coordenador 
de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão – HEMOMAR 
 

Trata-se de resposta ao Pedido de Esclarecimento (folhas 
361/361-V) encaminhados por e-mail à Comissão Setorial de Licitação no dia 
28/06/2019, pela empresa HORIBA INSTRUMENTS BRASIL 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE  
 

De acordo com o subitem 5.1 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 09/07/2019 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/07/2019, no horário em que se 
encerra o expediente da EMSERH. 

 
Ressalta-se ainda que o §3º do art. 65 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 no dia 28/06/2019, portanto, dentro 

do prazo, o pedido é TEMPESTIVO.  
 

II. DOS QUESTIONAMENTOS 
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“A HORIBA INSTRUMENTS BRASIL, inscrita no CNPJ sob o n. 
º 01.759.236/0001-79, Inscrição Estadual n.º. 407.351.104.117, 
com sede na Rua Presbítero Plinio Alves de Souza, 645 – 
Bairro Medeiros – Jundiaí - SP - CEP 13212-181, com fulcro no 
item 3.1.1 do edital Pregão Eletrônico N.º 038-2019 – 
CSL/EMSERH , nas Leis 10.520, de 17 de julho de 2002 
e 8.666, de 21 de junho de 1993, vem tempestivamente 
solicitar ESCLARECIMENTOS, em relação ao TERMO DE 
REFERÊNCIA LOTE 1, conforme segue: 
O Edital solicita: Análise de plaquetas totalmente ótica ou com 
a mesma operacionalidade, com no mínimo dois detectores 
digitais realizando a análise por tamanho e complexidade, com 
linearidade de leitura para WBC de no mínimo 200 à 
400.000/mm³, para PLT de 5.000 a 3.500 mm³.... 
 Em nossa interpretação a colocação dessas características 
acima grifadas geram dúvidas, por isso nosso pedido de 
esclarecimento, informamos que nosso equipamento fornece 
as condições abaixo: 
 - Análise de plaquetas totalmente ótica ou com a mesma 
operacionalidade, com no mínimo dois detectores digitais 
realizando a análise por tamanho e complexidade, com 
linearidade de leitura para WBC de  mínimo 200 à 

300.000/mm³, para PLT de 0 à 5.000 mm³.” 
 

III. DA RESPOSTA 
 

Registra-se que o procedimento licitatório em questão é regido 
pelo Edital de Licitação Eletrônica nº 038/2019, fundamentado pelo Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, disponível em 
“www.emserh.ma.gov.br”, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de novembro de 2011, 
da Lei Estadual n° 10.403 de 29 de dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a 
Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e Lei Complementar n° 123 de 14 
de dezembro de 2006 e suas alterações..  

 
Assim, em obediência a legislação que rege o referido certame, 

traz-se à análise, para maior elucidação dos fatos, as seguintes considerações que 
apreciam as argumentações elaboradas pelas empresas. 

 

Considerando a especificidade do objeto e com base na 
manifestação da Coordenadora do Laboratório de hematologia do HEMOMAR, 
Sra. Joanne Adler Soares, bem como da Gestão Hospitalar da EMSERH 
através de seu Consultor de Compras Hospitalares, Sr. Alberto Luís Rodrigues 
Júnior, esclarece: 

 
Considerando subitem 4.2 e subitens do edital, estão 

relacionadas as condições de participação para o certame, esclarecendo quanto a 
participação de MEI/ME/EPP com fundamento nas legislações a seguir: 

 
“1. Está colocado e descrito os limites de linearidade de leitura 
que se espera do equipamento, quando para WBC – no 
mínimo 200 a 400.000/mm

3
, quando para PLT – 5.000 a 

3.500,00/mm
3
. Nesse último a forma descrita no edital 

callto:407.351.104.117
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(3.500,00/mm
3
) não referencia valores comum ao parâmetro 

solicitado, quando o correto é 3.500.000/mm
3
. 

2. A dúvida a que a empresa HORIBA se refere advém de um 
vírgula e do suprimento de um zero, que não define 
corretamente a denominação quantitativa para PLT. 
 
Entretanto, no questionamento da referida empresa, a mesma 
descreve as condições do equipamento de sua propriedade: 
 

-Análise de plaquetas totalmente ótica ou com a mesma 
operacionalidade, com no mínimo dois detectores digitais 
realizando a análise por tamanho e complexidade, com 
linearidade de leitura para WBC de mínimo 200 à 
300/mm

3
, para PLT de 0 à 5.000mm

3
. 

 
A empresa HORIBA INSTRUMENTS BRASIL, ao descrever 
seu equipamento embora coloque limite de linearidade para 
WBC dentro da faixa aceitável descrita no Edital; a linearidade 
descrita para PLT está abaixo do limite descrito no Edital do 
Anexo I, Item 3.2.2 (5000 a 3.500.000/mm

3
). Esta demostra 

que para PLT a sua linearidade de leitura é de 0 á 5000/mm
3
.” 

 
 

IV. DA DECISÃO 
  

Por fim, comunico que foi emitida a ERRATA 002 
permanecendo mantidas as condições editalícias e FICA REMARCADA a data da 
Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica nº 38/2019-CSL/EMSERH para as 
08h30min do dia 1º de agosto 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), 3 de julho de 2019. 
 

 
Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matrícula nº 536 
 
 
De acordo: 

Igor Manoel Sousa Rocha 
Presidente Substituto da CSL/EMSERH 

 

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

