ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNADORIA
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CCL
ESCLARECIMENTO Nº 001/2016 CCL/MA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2016 – POE/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 112846/2016

Protocolou-se nesta CCL Pedido de Esclarecimento com relação a alínea d.1 do
item 5 do Edital que assim dispõe:
d.1) As empresas que não forem enquadradas como ME e EPP
deverão subcontratar no percentual de 10% a 30% (dez a trinta por
cento) do valor licitado, devendo a Microempresa ou a Empresa de
Pequeno Porte a ser subcontratada atender à vedação da alínea “b”
do item 2.2 deste Edital e estar indicada e qualificada com a
descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos
valores, em conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei Estadual nº
10.403/2015.
Desse modo, questionou a empresa:
1) A empresa licitante deverá apresentar dentro do seu envelope de habilitação os
documentos da empresa ME/EPP?
RESPOSTA:
Sim, conforme expressamente dispõe o item 6.1 do Edital, “Os licitantes,
inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que estejam ou não
participando na condição de subcontratada, deverão apresentar a Documentação de
Habilitação em 01 (uma) via, no Envelope nº 02, *...+”.
Portanto, no envelope de habilitação (envelope nº 02) deverá vim os
documentos exigidos no edital referentes à ME e à EPP.
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2) Caso afirmativo, a subcontradada ME/EPP deverá atender os itens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3,
6.1.4 e 6.1.5? Ou somente os itens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3?
RESPOSTA:
Conforme o item 6.1 do Edital, acima transcrito, a documentação de habilitação
deverá ser a mesma para todas as ME e EPP, independente de ser subcontratada ou
não.
Portanto, da subcontratada ME/EPP serão exigidos os documentos dos itens
6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 e 6.1.5, observada a ressalva do item 6.1.3.1.5, do Edital.

São Luís, MA, 12 de dezembro de 2016.

Luís Carlos Oliveira Silva
Pregoeiro Substituto do Estado do Maranhão
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