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LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 201/2021-CSL/EMSERH 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90.420/2021-EMSERH 

 

O Agente de Licitação da EMSERH, designado pela Portaria nº 146/2021, 

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 de Cirurgia 

Oncológica Urológica para atender a demanda do Hospital Tarquínio Lopes Filho – 

Hospital do Câncer, as seguintes alterações realizadas no edital: 

 

1. ONDE SE LÊ: 

 

12.3.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 

 

a) O(s) Os Atestado(s) e/ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica, em nome da MATRIZ 
ou FILIAL da empresa licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando que a licitante Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de 
Saúde de Cirurgia Oncológica Urológica para atender a demanda do Hospital Tarquínio Lopes 
Filho – Hospital do Câncer. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do eminente, 
constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, 
administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu 
nome completo e cargo/função. 

 

 LEIA-SE: 

 

12.3.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 

 

a) O(s) Os Atestado(s) e/ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica, em nome da MATRIZ 
ou FILIAL da empresa licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando que a empresa presta ou prestou os serviços, compatíveis com o objeto deste 
certame, contendo a especialidade do objeto da licitação (Cirurgia Oncológica Urológica). O 
atestado deverá ser impresso em papel timbrado do eminente, constando seu CNPJ e endereço 
completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, 
gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função. 
 

 

São Luís (MA), 19 de julho de 2021. 

 

 

Igor Manoel Sousa Rocha 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matricula n° 515 


