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CSL / EMSERH 
Folha:____________ 
Proc. nº 305.725/2017 
Rub:_____________ 

ESCLARECIMENTO N° 001/2018 – CSL/EMSERH 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 305.725/2017-EMSERH 
 

ASSUNTO: Resposta ao Pedido de Esclarecimento da empresa FARMACE – 
INDÚSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA. 
 

Trata-se de pedido de esclarecimento apresentado tempestivamente pela 
empresa FARMACE – INDÚSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA., o 
qual apresentou o seguinte questionamento: 

 
[...] 
 
É citado no item 3.1 o seguinte: “Poderão participar deste Pregão os 
interessados que tenham ramo de atividade compatível com o objeto licitado 
e que atendam a todas as exigências quanto à documentação e requisitos de 
classificação das propostas, constantes deste Edital e seus Anexos” e 
posteriormente no item 9.14 do edital é citado que “Não havendo vencedor 
das cotas reservadas para ME, EPP e MEI, a que se refere o item 3.1.1, 
alínea “a”, do edital, estas poderão ser adjudicadas ao vencedor da cota 
principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, segundo a 
ordem de classificação, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado 
da cota principal”. Dessa forma criou-se um questionamento quanto ao 
descrito em edital. 
 
Afinal, os itens que estão descritos no ANEXOI-A ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTITATIVOS, que não contém a citação “Cota Reservada para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 9° da Lei Estadual n° 10.403/2015 e art. 3°, III, 
da LC n° 123/2006” são abertos a AMPLA PARTICIPAÇÃO? 

 
[...] 

 
Resposta: 
 

Informo que os itens que não possuem a citação “Cota Reservada para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 9° da Lei Estadual n° 10.403/2015 e art. 3°, III, 
da LC n° 123/2006”, são abertas para participação ampla, inclusive de MEI / 
ME / EPP. 

 
 

São Luís (MA), 23 de abril de 2018. 
 

________________________ 
Raulifran da Silva Costa 

Pregoeiro da EMSERH 
Matricula n° 3162 

 
 
De acordo: 
 
____________________________ 
Jessica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matricula n° 1753 
 


