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PROCESSO Nº 161.811/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ERRATA 001 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 342/2021-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161.811/2021 - EMSERH 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados de limpeza, conservação e higienização, das áreas médico-
hospitalares, externas e esquadrias com fornecimento de mão de obra qualificada, 
materiais, produtos saneantes, equipamentos e utensílios, para atender a necessidade 
do Hospital Adélia Matos – Itapecuru-Mirim, administrado pela Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH. 

 
O Agente de Licitação da EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES - EMSERH, com base na manifestação da Gerência Administrativa 
da Emserh, setor técnico responsável, quanto a impugnação ao edital, via e-mail, 
impetrada pela empresa SERVFAZ – SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA, altera os 
pontos a seguir: 

 
LÊ-SE CORRETAMENTE NO SUBITEM 7.10 ALÍNEA “d1” DO EDITAL. 
  

d1) Proposta de Preços da subcontratada com a descrição dos serviços, 
percentual subcontratado e valores para a limpeza da área externa do 
Hospital Adélia Matos Fonseca, conforme modelo constante nos 
Anexos I-A, I-D e II deste edital, com indicação do preço unitário, 
mensal e anual do item, em algarismo e total da proposta, em algarismo e 
por extenso, em Real (R$), com no máximo 02 (dois) algarismos após a 
vírgula, sendo considerados fixo e irreajustável, já incluídos os lucros e 
todas as despesas incidentes, essenciais para a prestação dos 
serviços/fornecimento do objeto desta Licitação. 

 
LÊ-SE CORRETAMENTE NO SUBITEM 17.2. DO TERMO DE REFERÊNCIA 
  

17.2. O Percentual de insalubridade a ser adotado será de acordo com 
a NR15 Atividades e Operações Insalubres que assegura ao 
trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário 
percebido pelo trabalhador, equivalente: 40% (quarenta por cento), 
para insalubridade de grau máximo (auxiliar de limpeza) e 20% (vinte por 
cento) para insalubridade de grau médio (encarregado). 

 
17.3. EXCLUE-SE O SUBITEM 3.1.7. E ALÍNEA “a” DO ANEXO I-B – DOS 

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA A SEREM ADOTADOS 
 

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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PROCESSO Nº 161.811/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

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 342/2021-CSL/EMSERH para as 14h30min do dia 09 de dezembro 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), 08 de novembro 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/

