
 

 

ERRATA N° 01/2017  

CREDENCIAMENTO Nº 001/2017 – CSL/EMSERH  

PROCESSO Nº 164.267/2016 – EMSERH 

 

 

A Pregoeira da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, no uso de suas atribuições 

legais, informa aos interessados em participar do Credenciamento nº 001/2017 - 

CSL/EMSERH, que tem como objeto 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, após análise do 

Edital, COMUNICA as seguintes alterações: 

 

 NO ITEM 5.2.1.4 DO EDITAL: 

ONDE SE LÊ: 

 

c) Cópia autenticada do Alvará de Vigilância Sanitária Municipal e/ou 

Estadual; 

 

LEIA-SE: 

 

c) Atestado(s)  de  Capacidade  Técnica,  fornecidos  por  pessoa  jurídica  

de  direito público  ou  privado,  comprovando  que  a  empresa  presta  ou  

prestou  os  serviços, compatíveis com o objeto deste certame, contendo o 

nome da empresa, o endereço, nome do profissional responsável, telefone 

da entidade atestadora e  a  descrição dos  materiais entregues; 

d) Comprovação da qualificação dos profissionais, conforme Descritivo das 

exigências para contratação constante no Anexo A do Anexo I – Termo de 

Referência. 

 

 

 



 

 NO ITEM 4.2. DO EDITAL: 

 

ONDE SE LÊ: 4.2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope. 

 

LEIA-SE: 4.2. A documentação de habilitação e a proposta de preços deverão ser 

entregues em envelope único. 

 

Comunica-se, por fim, que permanecem inalteradas as demais condições e 

termos do Edital e que o prazo para a entrega da documentação foi prorrogado até o dia 01 

de junho de 2017, com observância ao Anexo I desta Errata. Ressalta-se, ainda, que a 

Sessão Pública de abertura dos envelopes será realizada no dia 02 de junho de 2017, 9h, no 

auditório do Centro de Medicina Especializada - Cemesp, localizado a Av. Kennedy, nº 2004, 

São Luís/MA. 

 

São Luís (MA), 17 de maio de 2017. 

 

____________________________ 

Jéssica Thereza Marques Ribeiro Araújo 

Pregoeira da EMSERH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL COM PRAZO PRORROGADO 

CREDENCIAMENTO Nº 01/2017-EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164267/2016-EMSERH 

 

Visando comunicação futura entre esta EMSERH e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria 

preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Setorial de Licitação desta 

EMSERH, através do e-mail: csl@emserh.ma.gov.br ou pessoalmente. A não remessa do 

recibo exime a Comissão Setorial de Licitação de comunicação de eventuais retificações 

ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.  

PESSOA JURÍDICA: 

ENDEREÇO: 

CNPJ DA PJ: 

TELEFONE(S): 

FAX: E-MAIL: 

PESSOA DE CONTATO: 

CELULAR DA PESSOA DE CONTATO: 

TELEFONE/FAX: 

Obs.: Preenchimento com “letra de forma”. 

 

Recebi da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, cópia 

do Edital do Credenciamento nº. 001/2017, cujo envelope contendo a PROPOSTA e 

HABILITAÇÃO será recebido pela Comissão Setorial de Licitação no período de 17/05/2017 

a 01/06/2017, das 8h às 11:00h e das 14h às 17:00h, conforme endereço indicado no Edital. 

 

São Luis, ______ de ______________ de 2017. 

 

____________________________________________ 

Assinatura 


