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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 39.744/2017-CCL 
 

ESCLARECIMENTO Nº 001  

 

O Pregoeiro da EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - 

EMSERH, com base na análise realizada, ao pedido de esclarecimento da empresa R&FX 

INSTRUMENTAÇÃO & SOLUÇÕES METROLÓGICAS e aos licitantes interessados em participar 

do Pregão Eletrônico nº 004/2018-CSL/EMSERH, que nos termos do Edital, cujo objeto é a 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de engenharia clínica, incluindo 

manutenção corretiva, preventiva e calibração dos equipamentos com reposição de peças e 

acessórios, visando atender às necessidades das unidades de saúde geridas pela Empresa 

Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, em concordância com as especificações, 

quantitativa e condições constantes neste Termo de Referência, esclarece: 

 

Pergunta: “Gostaria de esclarecer se para esse pregão o Microempreendedor individual poderá ser 
dispensado de balanço patrimonial conforme a lei abaixo. Segundo o item 10.2.1 para 
fins de habilitação desse Pregão 004/2018, o Microempreendedor poderá participar, 
mais não diz e nem referencia a dispensa do balanço conforme previsto em Lei. 
 

Resposta: A apresentação do balanço patrimonial é obrigatória, considerando que a licitação não é 
destinada exclusivamente a participação de Microempresas - ME, Empresas de 
Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, conforme disciplina o 
art. 13 da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, a seguir. 

 
“Conforme Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015 
Art. 13. Nas licitações destinadas a participação exclusiva de 
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e 
Microempreendedores Individuais - MEI, não será exigida apresentação 
de balanço patrimonial do último exercício social, para fins de habilitação.” 
(grifo nosso) 

 

 
Por fim, comunico que permanecem mantidas as condições editalícias e a data da 

Sessão de Abertura do Pregão Presencial nº 004/2018-CSL/EMSERH para as 08h30min do dia 1º 

de março de 2018, no site www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais serão prestados, de 

segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min., na CSL/EMSERH 

localizada à Avenida Borborema quadra 16 nº 25 bairro Calhau, nesta cidade e/ou pelo telefone (98) 

3235-7333. 

 

São Luís, 19 de fevereiro de 2018. 

 

 

Francisco Assis do Amaral Neto 

Pregoeiro da EMSERH 

De acordo: 

 

Jéssica Thereza M. R. Aráujo 

Residente da CSL / EMSERH 


