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ERRATA N° 001 

 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 304/2021 – CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 116.591/2021 – EMSERH 
 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de 

Saúde, para ambulatório e execução dos exames de mapeamento de retina, 

retinografia colorida binocular e tonometria, incluindo o fornecimento dos 

materiais de insumos, equipamentos (em comodato) e manutenção dos 

mesmos, em atendimento a demanda da Policlínica de Açailândia. 

 

 

O Presidente da Comissão de Licitação, designado 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, as seguintes alterações: 

 

 

Onde se lê: 

 
ANEXO II 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
Ao 
Agente de Licitação da EMSERH 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 304/2021 – CSL/EMSERH 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116.591/2021 – EMSERH 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde, 
para ambulatório e execução dos exames de mapeamento de retina, retinografia 
colorida binocular e tonometria, incluindo o fornecimento dos materiais de insumos, 
equipamentos (em comodato) manutenção dos mesmos, em atendimento a demanda 
da Policlínica de Açailândia. 
 
Prezado Senhor, 

 
A empresa (_____razão social do licitante_____) com endereço na 

_______________ inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________ vem, pelo seu 
representante legal infra-assinado, portador(a) da cédula de identidade nº ________ e 
do CPF Nº __________, vem apresentar proposta comercial relativa à licitação em 
epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que 
tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma. 
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Propomos o Valor Total de R$ _______ (____________________), 

para o fornecimento do objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo: 
 
LOTE ÚNICO – POLICLÍNICA DE AÇAILÂNDIA - OFTALMOLOGIA 

 

Item Descrição 
Quantidade 

para 12 
meses 

Vigência 
(meses) 

Valor Unitário 
do Item 

Valor Total do 
Item 

1 

Atendimento ambulatorial 
(OFTALMOLOGIA) com 

produtividade mínima de 240 

(duzentas e quarenta) 
consultas/mês, distribuídas 

entre segunda a sábado, com 
dias e horários a serem definidos 

pela Unidade de Saúde. 

1 12 

  

2 MAPEAMENTO DE RETINA 4.800 12   

3 
RETINOGRAFIA COLORIDA 

BINOCULAR 
480 12 

  

4 TONOMETRIA 2.880 12 
  

VALOR TOTAL DO LOTE 
 

 
Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato, números do CPF e 
Carteira de Identidade e cargo na empresa; 

 
Dados Bancários: Banco XXXXXXXX, Agência n° XXXXX e Conta Corrente nº XX.XXX-
XX. 
 
Contatos: telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail). 
 
Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e 
indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, 
trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
desta Licitação Eletrônica. 
 

Local e data. 
 

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura 
e a devida identificação e qualificação) 

 
 
Obs.: Modelo de proposta a ser utilizada, devendo ser confeccionada e apresentada em 
papel timbrado da empresa licitante. 
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Lê-Se: 

ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Ao 
Agente de Licitação da EMSERH 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 304/2021 – CSL/EMSERH 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116.591/2021 – EMSERH 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde, 
para ambulatório e execução dos exames de mapeamento de retina, retinografia 
colorida binocular e tonometria, incluindo o fornecimento dos materiais de insumos, 
equipamentos (em comodato) manutenção dos mesmos, em atendimento a demanda 
da Policlínica de Açailândia. 
 
Prezado Senhor, 

 
A empresa (_____razão social do licitante_____) com endereço na 

_______________ inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________ vem, pelo seu 
representante legal infra-assinado, portador(a) da cédula de identidade nº ________ e 
do CPF Nº __________, vem apresentar proposta comercial relativa à licitação em 
epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que 
tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma. 

 
Propomos o Valor Total de R$ _______ (____________________), 

para o fornecimento do objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo: 
 

LOTE ÚNICO – POLICLÍNICA DE AÇAILÂNDIA – OFTALMOLOGIA 
 

ATENDIMENTO AMBULATORIAL 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE DE 

CONSULTAS 
(A) 

VALOR DA 
CONSULTA 

(B) 

VALOR 
MENSAL 
(A x B) 

VALOR ANUAL 

1 

Atendimento ambulatorial 
(OFTALMOLOGIA) com 
produtividade mínima de 240 
(duzentas e quarenta) 
consultas/mês, distribuídas entre 
segunda a sábado, com dias e 
horários a serem definidos pela 
Unidade de Saúde. 

240  

  

EXAMES 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE 

ANUAL DE 
EXAMES 

VALOR DO 
EXAME 

VALOR TOTAL 

2 MAPEAMENTO DE RETINA 4.800   

3 
RETINOGRAFIA COLORIDA 
BINOCULAR 

480  
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4 TONOMETRIA 2.880  
 

VALOR TOTAL DO LOTE 
 

 
Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato, números do CPF e 
Carteira de Identidade e cargo na empresa; 

 
Dados Bancários: Banco XXXXXXXX, Agência n° XXXXX e Conta Corrente nº XX.XXX-
XX. 
 
Contatos: telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail). 
 
Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e 
indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, 
trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
desta Licitação Eletrônica. 
 

Local e data. 
 

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura 
e a devida identificação e qualificação) 

 
 
Obs.: Modelo de proposta a ser utilizada, devendo ser confeccionada e apresentada em 
papel timbrado da empresa licitante. 

 

Comunicamos que esta ERRATA 001 está sendo disponibilizada no site da 

EMSERH (www.emserh.ma.gov.br), bem como no portal do licitações-e (www.licitacoes- 

e.com.br). Esclarecimentos adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada, na 

Av. Borborema, Qd-16, n° 25, Bairro do Calhau, São Luís/MA no horário de 08h00min as 

12h00min e das 14h00min às 18h00min de segunda a sexta, pelos e-mails 

csl@emserh.ma.gov.br e/ou laurocsl8@gmail.com ou pelo Telefone (98) 3235-7333. 

 

Por fim, informo que FICA REMARCADA a data da Sessão de Abertura 

da Licitação Eletrônica nº 304/2021 para às 09h00min do dia 25 de novembro 

de 2021, no site www.licitacoes-e.com.br, ficando as demais condições inalteradas.  

 

 

São Luís - MA, 21 de outubro de 2021. 

 

 

Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 7.327 
 


