
 
 
 
 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
Av. Borborema Q - 16, Nº 25, Calhau CNPJ: 18.519.709/0001-63 

CEP: 65071-360 – São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 

 

CSL / EMSERH 
Folha:____________ 
Proc. nº 105.046/2021 
Rub:_____________ 

ERRATA N° 001 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 315/2021 – CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 105.046/2021 – 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 para realização de exames de apoio diagnóstico por imagem para execução dos exames de 

Endoscopia Digestiva, Colonoscopia e Retossigmoidoscopia, incluindo o fornecimento dos 
materiais de insumos, incluindo pinças, recursos humanos complementares, equipamentos (em 

comodato) e manutenção dos mesmos, software necessários para realização e emissão/entrega de 

laudos, assim como, possíveis procedimentos terapêuticos em atendimento a demanda do Hospital de 
Câncer do Maranhão – Tarquínio Lopes Filho, conforme especificações constantes neste Edital e 

seus anexos, as seguintes alterações: 

 

Onde se lê: 

 
1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
1.1. A presente Licitação Eletrônica tem por objeto Contratação de empresa especializada na 

Prestação de Serviços de Saúde, para ambulatório e execução dos exames de mapeamento de 

retina, retinografia colorida binocular, tonometria e cirurgias, incluindo o fornecimento dos 
materiais de insumos, equipamentos (em comodato) e manutenção dos mesmos, em atendimento a 

demanda do Hospital Macrorregional de Coroatá, conforme especificações constantes neste 
Edital e seus anexos. 

 

LÊ-SE:  

 

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
1.2. A presente Licitação Eletrônica tem por objeto Contratação de empresa especializada para 

realização de exames de apoio diagnóstico por imagem para execução dos exames de Endoscopia 

Digestiva, Colonoscopia e Retossigmoidoscopia, incluindo o fornecimento dos materiais de 
insumos, incluindo pinças, recursos humanos complementares, equipamentos (em comodato) e 

manutenção dos mesmos, software necessários para realização e emissão/entrega de laudos, assim 
como, possíveis procedimentos terapêuticos em atendimento a demanda do Hospital de Câncer do 

Maranhão – Tarquínio Lopes Filho, conforme especificações constantes neste Edital e seus 

anexos. 
 

 
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 315/2021 – 

CSL/EMSERH, para o dia 23 de novembro de 2021, às 09h00min (horário local), no 

www.licitacoes-e.com.br. 

 

São Luís (MA) 21 de outubro de 2021. 
 

 
 

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão 

Agente de Licitação da EMSERH 
Matricula n° 7.325 




