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ERRATA N° 001 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 305/2021 – CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 165.990/2021 – EMSERH 

 

A Agente de Licitação, designada pela Portaria nº 146, 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 MÉDICOS NA 
ÁREA DE ATUAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA ATUAÇÃO NA UNIDADE 
DE TRATAMENTO DE QUEIMADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DA ILHA, 
ADMINISTRADO PELA EMSERH, conforme especificações constantes neste Edital e seus anexos, 
as seguintes alterações: 

 

Onde se lê: 
 

12.3.  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

12.3.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL. 
 

a) Atestado (s) de Capacidade Técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, contendo nome da empresa, endereço, CNPJ, nome do profissional 
responsável, telefone da entidade atestadora e a descrição dos serviços, comprovando 
que a empresa presta ou prestou os serviços, NA ÁREA UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA. O atestado deverá ser apresentado em papel timbrado, original ou cópia 
autenticada, assinados por autoridades ou representantes; 
 

b) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Medicina 
competente.  

 
c) Responsável Técnico da empresa registrado no Conselho competente 

(CRM), com a devida comprovação. 

 
c.1) O responsável técnico deverá apresentar: Certificado de conclusão de 
residência médica em medicina Intensiva reconhecido pela CNRM, ou título 
de especialista em Medicina Intensiva reconhecido pela AMB e registrado no CRM, 
com cópia autenticada.  
c.2) O rotineiro e plantonista deverá apresentar: a experiência de 2 anos de 
atuação em unidade de terapia intensiva. 

 
d) Comprovação de vínculo do Responsável técnico com a empresa. O vínculo 

do profissional poderá ser comprovado por intermédio do contrato social (se sócio), 
ou da carteira de trabalho, ou do contrato de prestação de serviço, ou ficha de 
registro de empregado, ou outro documento correspondente. 

 

LÊ-SE:  

 

12.3.  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
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12.3.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL. 

 
a)  Atestado (s) de Capacidade Técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, contendo nome da empresa, endereço, CNPJ, nome do 
profissional responsável, telefone da entidade atestadora e a descrição dos 
serviços, comprovando que a empresa presta ou prestou os serviços, NA ÁREA 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. O atestado deverá ser apresentado em 
papel timbrado, original ou cópia autenticada, assinados por autoridades ou 
representantes; 
 

b) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Medicina 
competente.  

 
c)  Comprovação de vínculo do Responsável técnico com a empresa. O 

vínculo do profissional poderá ser comprovado por intermédio do contrato 
social (se sócio), ou da carteira de trabalho, ou do contrato de prestação de 
serviço, ou ficha de registro de empregado, ou outro documento 
correspondente. 

 
 

Comunica, por fim, que permanecem inalteradas as demais condições e termos do 

edital, sendo remarcada a data da Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica nº 

305/2021 – CSL/EMSERH, para o dia 16 de novembro de 2021, às 09h00min (horário 

local), no www.licitacoes-e.com.br. 

 
São Luís (MA) 18 de outubro de 2021. 

 
 
 

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão 
Agente de Licitação da EMSERH 
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