
 
 
 
 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2017-EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164.267/2016-EMSERH 
 

 

A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH por 

intermédio da Pregoeira, designada pela Portaria nº 100, de 19 de abril de 2017, 

publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão de 20 de abril 2017, torna público 

que foi prorrogado o período de recebimento dos envelopes contendo a 

Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços para o credenciamento de 

pessoas jurídicas para a prestação de serviços médicos e odontológicos para as 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) da capital do Estado, administradas 

pela EMSERH, para o período compreendido entre 17 de maio de 2017 a 01 de 

junho de 2017, das 8:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas, horário local, em 

dias úteis, na sala Comissão Setorial de Licitação/EMSERH, localizada na Avenida 

Borborema, quadra 22, casa 2-A, Calhau. CEP: 65.071-360 – São Luís/MA, de acordo 

com o constante no Processo Administrativo n.º 164.267/2016-EMSERH e 

especificações do Edital e seus Anexos. Informamos ainda que a abertura dos 

envelopes contendo as documentações será realizada no dia 02 de junho de 

2017, às 9:00 horas, no Auditório da CEMESP – localizada à Avenida Kenedy 

nº.2000, Bairro de Fátima - São Luís/MA. A presente licitação reger-se-á nos termos 

da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus 

anexos estão à disposição dos interessados na sede da EMSERH situada na Avenida 

Borborema Qd 22 Casa 2-A, Calhau – CEP: 65071-360, em dias úteis, das 8:00 às 

12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, onde poderá ser consultado gratuitamente ou 

obtido mediante apresentação de 01 (um) CD, e também estará disponível no site da 

EMSERH: www.emserh.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais serão prestados no 

mesmo endereço e pelo telefone (98) 3235-7333, Ramal 210. São Luís, 17 de maio de 

2017. Jéssica Thereza Marques Ribeiro Araújo/Pregoeira da EMSERH. 

 

Jéssica Thereza Marques Ribeiro Araújo 
Pregoeira da EMSERH 
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