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EMSERH 
 
Folha nº: ___________________ 
 
Proc. nº: 104.976/2018-EMSERH 
 
Rubrica: ____________________ 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 071/2018 – CSL/EMSERH 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 104.976/2018-CSL/EMSERH 

 

ESCLARECIMENTO Nº 001 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Ar Condicionados para 

uso na Sede da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH. 

 

 

ASSUNTO: Resposta ao Pedido de Esclarecimentos da empresa IMPÉRIO 

EMPREENDIMENTO EIRELI-ME. 

 

Trata-se de pedido de esclarecimento apresentado tempestivamente pela empresa 

Império Empreendimento Eireli-ME., que fora submetido para esta Comissão Setorial de 

Licitação da ESMERH, a qual apresenta a seguinte manifestação: 

 

Pergunta:  (...) “Ao analisarmos o instrumento convocatório observamos que o edital exige 3 (três) 
índices financeiros para a comprovação de boa situação financeira da empresa licitante, 
quais sejam: ISG, ILG e ILC, sendo que o resultado dos referidos deve ser igual ou 
superior a 1,00. Ocorre que o demonstrativo financeiro da subscrevente possui apenas a 
demonstração de 2 dos 3 itens solicitados, quais sejam, ILC e ILG com os respectivos 
resultados 6,22 e 6,49. (...) requer que seja esclarecida a possibilidade de 
participação no presente certame com a utilização de demonstrativo financeiro dos 
índices ILC e ILG cujos resultados superam em muito a exigência mínima prevista 
no edital e/ou a possibilidade de comprovação do capital social ou patrimônio 
líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor total dos serviços ofertados 
a fim de superar tal exigência.” 

 
 

Resposta: Considerando o item 9.1.3.1.3. As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno 

Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), que demonstrem esta condição 
nos termos do item 6.2, alínea “d”, deste edital, cuja participação neste certame esteja 
limitada apenas aos ITENS e/ou LOTES EXCLUSIVOS e/ou COTA RESERVADA, ficam 
dispensadas do cumprimento da apresentação de balanço patrimonial do último 
exercício social, a que se refere o item 9.1.3.1 deste edital, nos termos do art. 13 da 
Lei Estadual nº 10.403/2015.  

 Considerando que a licitação em questão é em sua totalidade exclusiva para ME, EPP 

e MEI, fica facultado a apresentação ou não do balanço patrimonial do último exercício 
financeiro, sendo, portanto, aceita a apresentação dos itens propostos no 
questionamento. 

 
 

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

de Abertura da Licitação Presencial nº 071/2018-CSL/EMSERH para as 09h00min do dia 04 de setembro 

de 2018, no auditório da EMSERH, localizada na Avenida Borborema, quadra 16, nº 25, Bairro de Calhau, 

nesta Capital. 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, 27 de agosto de 2018. 

 

Osmália Roberta de Oliveira Borges 

Agente de Licitação da EMSERH 

De acordo: 

 

Jéssica Thereza M. R. Aráujo 

Presidente da CSL / EMSERH 


