
                                EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
                                                 COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

 

 

 

Av. Borborema, Nº 25 - Q 16 - Calhau CEP: 65.071-360, São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 | CNPJ: 18.519.709/0001-63 

Página 1 

PROCESSO Nº 109.593/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ERRATA Nº 001 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 129/2021-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109.593/2020 - EMSERH 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção e operação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), incluindo 
apresentação de laudo de análise, manutenção preventiva e corretiva com 
fornecimento de mão de obra, materiais e maquinário necessário para a execução dos 
serviços. 

 
O Agente de Licitação da EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES - EMSERH, com base na manifestação da Gerência de Engenharia e 
Manutenção, o Agente de Licitação decidiu pela alteração e inclusão no edital nos 
subitens a seguir: 
 

LÊ-SE CORRETAMENTE NO SUBITEM 12.3.1. nas alíneas “d”, “e” e “f’ DO 
EDITAL 
 

d) Certidão de Registro da empresa junto ao Conselho Regional de 
Química – CRQ, Registro no Conselho Regional de Biologia – CRB, 
Registro no Conselho Regional de Farmácia - CRF e/ou Registro no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ou outro a que a 
lei atribua a competência para o registro de empresas legalmente 
habilitados para realização dos serviços integrantes do objeto, relativo à 
empresa no estado da sede do proponente; 

 

e) Certidão de Registro do profissional responsável da proponente junto ao 
Conselho Regional de Química – CRQ, Registro no Conselho Regional de 
Biologia – CRB, Registro no Conselho Regional de Farmácia - CRF e/ou 
Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ou 
outro a que a lei atribua a competência para o registro de profissionais 
legalmente habilitados para realização dos serviços integrantes do objeto, 
relativo ao responsável técnico, no estado da sede do proponente. 

 

f) A CONTRATADA, deverá possuir, em seu quadro, profissional(is) de nível 
superior nos Conselhos de Classe especificados na alínea “e”, detentor de 
Atestado de Responsabilidade Técnica devidamente registrado no órgão 
competente comprovando experiência na prestação dos serviços objetos 
deste Termo. A comprovação do vínculo empregatício do responsável 
técnico com a contratada poderá ser efetuada por intermédio do Contrato 
Social, se sócio, da Carteira de Trabalho, do Contrato de Prestação de 
Serviço ou da Ficha de Registro de Empregado 

 
LÊ-SE CORRETAMENTE NOS SUBITENS 4.1.4., 4.1.5. e 4.2. DO TERMO DE 
REFERÊNCIA 
 

4.1.4. Certidão de Registro da empresa junto ao Conselho Regional de 
Química – CRQ, Registro no Conselho Regional de Biologia – CRB, 
Registro no Conselho Regional de Farmácia - CRF e/ou Registro no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ou outro a que a 
lei atribua a competência para o registro de empresas legalmente 
habilitados para realização dos serviços integrantes do objeto, relativo à 
empresa no estado da sede do proponente; 
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4.1.5. Certidão de Registro do profissional responsável da proponente junto 
ao Conselho Regional de Química – CRQ, Registro no Conselho Regional 
de Biologia – CRB, Registro no Conselho Regional de Farmácia - CRF 
e/ou Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, 
ou outro a que a lei atribua a competência para o registro de profissionais 
legalmente habilitados para realização dos serviços integrantes do objeto, 
relativo ao responsável técnico, no estado da sede do proponente. 
 

4.2. A CONTRATADA, deverá possuir, em seu quadro, profissional(is) de nível 
superior nos Conselhos de Classe especificados na alínea “e”, detentor de 
Atestado de Responsabilidade Técnica devidamente registrado no órgão 
competente comprovando experiência na prestação dos serviços objetos 
deste Termo. A comprovação do vínculo empregatício do responsável 
técnico com a contratada poderá ser efetuada por intermédio do Contrato 
Social, se sócio, da Carteira de Trabalho, do Contrato de Prestação de 
Serviço ou da Ficha de Registro de Empregado 

 
Comunicamos que está ERRATA 001 será disponibilizado no site da 

EMSERH, www.emserh.ma.gov.br, bem como no portal do licitações-e, 
www.licitacoes-e.com.br, com as alterações realizadas. 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos permanecem 
inalteradas as cláusulas editalícias, bem como a data designada no Edital da Licitação 
Eletrônica nº 129/2021, considerando que a alteração realizada não altera o prazo 
de ancoragem. 

Por fim, comunico que FICA REMARCADA, a data da Sessão de 
Abertura da Licitação Eletrônica nº 129/2021 para as 08h30min do dia 09 de 
maio de 2021, no site www.licitacoes-e.com.br, ficando as demais condições 
inalteradas. 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, 13 de maio de 2021 
 
 
 
 

Francisco Assis de Amaral Neto 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 536 
 
 
 
De acordo: 

Vicente Diogo Soares Junior 
Presidente da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 7.327 

http://www.emserh.ma.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/

