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ERRATA N° 001 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 127/2021 – CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8.460/2021 – EMSERH 

 

A Agente de Licitação, designada pela Portaria nº 146, datada e publicada no Diário 
Oficial do Estado do Maranhão em 12 de abril de 2021, no uso de suas atribuições 
legais, informa aos interessados em participar da licitação em referência, objetivando a 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde em exames para 
diagnósticos médicos de Tomografia Computadorizada com: equipamentos, materiais, 
insumos, bem como equipe técnico-operacional e obrigações inerentes à atividade, necessárias 
à execução dos serviços, em atendimento a demanda do Hospital Regional de Santa Luzia 
do Paruá/MA, conforme especificações constantes neste Edital e seus anexos, as seguintes 
alterações: 

 

Onde se lê: 
 

12.3.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL. 
 

g) ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO: Autorização de Funcionamento de Empresa 
(AFE) expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde 
(ANVISA), do licitante. Estando a AFE vencida, deverá ser apresentada cópia 
autenticada e legível da petição de renovação da AFE, acompanhada de cópia da AFE 
vencida, desde que a petição de renovação tenha sido protocolada, no período 
compreendido entre 60 (sessenta) e 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de 
vencimento, que corresponde a 01 (um) ano após a data de publicação da concessão 
inicial no DOU. A autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) deverá estar de 
acordo com os termos, condições e exigências previstas na RDC n° 16, de 01 de abril 
de 2014. 

 

Lê-se:  

 

12.3.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL. 
 

g) ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO em plena validade-Prefeitura. 
 

 

Comunica, por fim, que permanecem inalteradas as demais condições e termos do 

edital, sendo remarcada a data da Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica nº 

059/2021 – CSL/EMSERH, para o dia 23 de junho de 2021, às 08h30min (horário 

local), no www.licitacoes-e.com.br. 

 
São Luís (MA) 25 de maio de 2021. 

 
 

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matricula n° 7.325 


