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ESCLARECIMENTO 001 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 039/2019-CSL/EMSERH  
  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230.509/2018 – EMSERH 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
GRÁFICOS para atender as unidades de saúde administradas pela EMSERH 
 

Trata-se de resposta ao Pedido de Esclarecimento (folha 227) 
encaminhados por e-mail à Comissão Setorial de Licitação no dia 03/06/2019, pela 
empresa IDpromo. 

 

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 25/06/2019 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 13/06/2019, 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 03/06/2019, portanto, dentro 

do prazo, o pedido é TEMPESTIVO.  
 

II. DOS QUESTIONAMENTOS 
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“Venho através dessa solicitar o desdobramento do LOTES 15 

e 16 referente ao Pregão Eletrônico Nº 039/2019-

CSL/EMSERH,  visto que trabalhamos apenas com as 

pulseiras Tyvek, informo ainda que somos fabricantes desse 

tipo de pulseira. 

Ressaltamos que a separação desse Lote resultaria 

ao órgão mais empresas participantes e 

consequentemente obteriam preços mais vantajosos.” 

 
III. DA RESPOSTA 

 
Considerando a especificidade do objeto, o Agente de Licitação 

após análise, 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: 

 
“4.2. São destinados à participação EXCLUSIVA de MEI / ME / 
EPP, as empresas que demonstrem esta condição nos termos 
do subitem 7.10, alínea “i” deste Edital: 
[...] 
b) Os itens ou lotes do Anexo II com a redação “Cota 
Reservada para MEI / ME / EPP, conforme art. 9° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015”;” 
 
 

Considerando ainda a legislação vigente a seguir: 
 

Lei Estadual nº 10.403, de 29 dezembro de 2015 
Art. 9º Os órgãos e entidades contratantes deverão reservar 
cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a 
contratação de Microempresas - ME, Empresas de 
Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - 
MEI nas licitações para a aquisição dos bens e serviços 
divisíveis, desde que não importe em prejuízo para o conjunto 
ou complexo do objeto. 
§ 1º O disposto neste artigo não impede a contratação das 
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e 
Microempreendedores Individuais - MEI para a totalidade do 
objeto. 
§ 2º O instrumento convocatório deverá prever que, não 
havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser 
adjudicada ao vencedor da cota principal, ou, diante de sua 
recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o 
preço do primeiro colocado. 
§ 3º Se uma mesma empresa vencer a cota reservada e a cota 
principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço 
obtido entre as cotas.”    (grifo nosso) 
 
Lei Estadual nº 9.529, de 23 novembro de 20111 
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“Art. 15. A Administração Pública Estadual deverá realizar 
processo licitatório: 
[...] 
III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do objeto para a contratação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, em certames para a aquisição 
de bens e serviços de natureza divisível.” (grifo nosso) 
 
Lei Complementar nº 123, de 14 dezembro de 2006 
 
“Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei 
Complementar, a administração pública 
[...] 
III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens 
de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do objeto para a contratação de microempresas e 
empresas de pequeno porte;”   (grifo nosso) 
 

Desta forma tal divisão em cota principal e cota reservada 
referente aos LOTES 15 e 16 trata-se de uma exigência legal, conforme exposto 
acima. 

 
 

IV. DA DECISÃO 
  

Por fim, comunico que permanecem mantidas as condições 
editalícias e a data da Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica nº 39/2019-
CSL/EMSERH para as 08h30min do dia 25 de junho 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), 05 de junho de 2019. 
 

 
Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matrícula nº 536 
 
 
De acordo: 

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

 

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

