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RUBRICA: ______________ 
 

ERRATA 001 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 295/2021-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136.410/2021 - EMSERH 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço na 
locação de grupo diesel gerador para o Hospital Regional de Alto Alegre. 

 
O Agente de Licitação da EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES - EMSERH, com base na manifestação da gerência de Engenharia e 
Manutenção da Emserh, setor técnico responsável, quanto a impugnação ao edital , via 
e-mail, impetrada pela empresa VIGA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA, 
altera os pontos a seguir: 

 
ALTERA-SE OS SUBITENS DO ITEM 12.3. – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO 
EDITAL. 
  

12.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
12.3.1. Qualificação técnico-operacional 
a) Atestado e/ou Declaração de Capacidade Técnica em nome da licitante, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, 
comprovando que a licitante já prestou ou presta serviços compatíveis com o 
objeto deste Termo. 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; 
b) Registro ou inscrição (atualizado) da licitante (empresa) e dos seus 
responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA da região sede da licitante; 
 

12.3.2. Qualificação técnico-profissional 
a) Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista para entrega da proposta, ao menos 01 (um) Engenheiro Mecânico 
e/ou 01 (um) Engenheiro Eletricista detentor (es) de atestado (s) de 
responsabilidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, devidamente registrado (s) no CREA, comprovando ter executado ou 
está executando serviços compatíveis com o objeto desta licitação. 
b) A comprovação do vínculo profissional far-se-á com a apresentação de 
cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o licitante como 
contratante ou mediante certidão do CREA devidamente atualizada ou Contrato 
de Trabalho devidamente registrado no CREA da sede da licitante, em que 
conste o profissional como responsável técnico, ou, ainda, de declaração de 
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde 
que acompanhada de declaração de anuência do profissional com firma 
devidamente reconhecida. 
c) Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita 
através do Ato Constitutivo da empresa. 
d) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma 
empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 
e) Declaração formal e expressa da licitante indicando o profissional que 
atuará como responsável técnico pela execução dos serviços. 
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f) Declaração formal e expressa da licitante informando que disponibilizará 
Equipe Técnica de Apoio à execução dos serviços, incluindo a relação dos 
profissionais, com a indicação nominal, qualificação e número do registro ou 
inscrição nas respectivas entidades profissionais competentes. 

 
ALTERA-SE OS SUBITENS DO ITEM 5. – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO 
TERMO DE REFERÊNCIA. 
  

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
5.1. Qualificação técnico-operacional 
a) Atestado e/ou Declaração de Capacidade Técnica em nome da licitante, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, 
comprovando que a licitante já prestou ou presta serviços compatíveis com o 
objeto deste Termo. 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; 
b) Registro ou inscrição (atualizado) da licitante (empresa) e dos seus 
responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA da região sede da licitante; 
 

5.2. Qualificação técnico-profissional 
a) Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista para entrega da proposta, ao menos 01 (um) Engenheiro Mecânico 
e/ou 01 (um) Engenheiro Eletricista detentor (es) de atestado (s) de 
responsabilidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, devidamente registrado (s) no CREA, comprovando ter executado ou 
está executando serviços compatíveis com o objeto desta licitação. 
b) A comprovação do vínculo profissional far-se-á com a apresentação de 
cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o licitante como 
contratante ou mediante certidão do CREA devidamente atualizada ou Contrato 
de Trabalho devidamente registrado no CREA da sede da licitante, em que 
conste o profissional como responsável técnico, ou, ainda, de declaração de 
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde 
que acompanhada de declaração de anuência do profissional com firma 
devidamente reconhecida. 
c) Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita 
através do Ato Constitutivo da empresa. 
d) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma 
empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 
e) Declaração formal e expressa da licitante indicando o profissional que 
atuará como responsável técnico pela execução dos serviços. 
f) Declaração formal e expressa da licitante informando que disponibilizará 
Equipe Técnica de Apoio à execução dos serviços, incluindo a relação dos 
profissionais, com a indicação nominal, qualificação e número do registro ou 
inscrição nas respectivas entidades profissionais competentes. 

 
Será disponibilizado o arquivo eletrônico no site www.emserh.ma.gov.br e 

no portal www.licitacoes-e.com.br.  
 
 

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

 
Por fim, comunico que permanecem mantidas as demais condições 

edilícias e FICA REMARCADA a data da Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica 
nº 295/2021-CSL/EMSERH para as 08h30min do dia 02 de novembro de 2021, por 
meio do site www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais serão prestados, de 
segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min, na 
CSL/EMSERH localizada à Avenida Borborema quadra 16 nº 25 bairro Calhau, nesta 
cidade e/ou pelo telefone (98) 3235-7333 

 
São Luís (MA), 29 de setembro de 2021 
 
 
 

 
Francisco Assis do Amaral Neto 

Agente de Licitação da EMSERH 
Matricula n° 536 

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

