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ERRATA N° 001 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 376/2021 – CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 131.337/2021 – EMSERH 

 

A Agente de Licitação, designada pela Portaria nº 570, datada no dia 09 de 
novembro de 2021 e publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 
10 de novembro de 2021, no uso de suas atribuições legais, informa aos 
interessados em participar da licitação em referência, objetivando a Contratação de 
Empresa Especializada para Serviços de Locação de 12 aparelhos intensificadores 
de imagens (ARCO CIRÚRGICO), para unidades de destino de acordo com 
necessidade por demanda para atender as unidades (ANEXO II) administradas pela 
Emserh no estado do maranhão, as seguintes alterações: 

 

 

Onde se lê: 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 376/2021 – CSL/EMSERH 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131.337/2021 – EMSERH 

 
 

12.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

12.3.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL. 
 

a) Os Atestado(s) e/ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica, em nome da 
MATRIZ ou FILIAL da empresa licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que a licitante forneceu ou fornece materiais compatíveis com 
o objeto desta Licitação. 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. 

 
 
 
LÊ-SE:  

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 376/2021 – CSL/EMSERH 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131.337/2021 – EMSERH 
 

12.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

12.3.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL. 
 

a) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando que a licitante prestou ou presta serviços compatíveis com o 

objeto deste Pregão. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, 

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. 
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Onde se lê: 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 376/2021– CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131.337/2021 - EMSERH 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
11. DA COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO  
11.1. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes 

documentos: 
11.1.1. Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando que a licitante forneceu ou fornece produtos compatíveis com o 
objeto deste Pregão. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, 
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; 

 
 
LÊ-SE:  

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 376/2021– CSL/EMSERH 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131.337/2021 - EMSERH 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

11. DA COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO  
11.1.A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos: 

11.11. Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou fornece produtos compatíveis com o objeto 
deste Pregão. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, 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; 

 

 

Onde se lê: 
 

25.4. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I Termo de Referência; 
 

ANEXO II Modelo de Proposta de Preços; 
 

ANEXO III 
 

Declaração Consolidada; 

ANEXO IV Minuta de Contrato. 
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LÊ-SE:  

 

25.4. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I Termo de Referência 

ANEXO I - A Declaração de Visita/Vistoria 

ANEXO I - B Declaração de dispensa de Visita/Vistoria Técnico 

ANEXO II Modelo de Proposta de Preços 

ANEXO III Declaração Consolidada; 

ANEXO IV Minuta de Contrato 

 
 

ANEXO I-A 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA/VISTORIA 

 

A empresa    (razão social)  , inscrita no CNPJ nº            , sediada a       

, por intermédio de seu representante legal, infra assinado e para fins de realização do 

pregão n.º  , declara, expressamente  que  visitou/vistoriou  as áreas do              

, em especial   aquelas  destinadas  à     ,   a  fim  de inspecionar as 

instalações e realizar vistoria técnica das áreas externas das Unidades de saúde para a 

consecução do contrato de serviços contínuos de        , obtendo o conhecimento de 

todos os detalhes, informações e condições necessárias à elaboração da proposta, de 

acordo com o edital e anexos do presente certame. 

São Luís, de de 2021. 

Representante Legal da Empresa Assinatura/Cargo/Carimbo 

Vistos: 

(colocar data e referência da LICITAÇÃO) 
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ANEXO I-B 

MODELO DE DECLARAÇÃO DISPENSA DE VISITA/VISTORIA 

 

A empresa    (razão social)  , inscrita no CNPJ n.º           , sediada a      

, por intermédio de seu representante legal, infra assinado e para fins de realização do 

pregão n.º  , declara, expressamente que OPTOU por não realizar a visita/vistoria 

ao(s) local(is) de execução dos serviços, e que ASSUME todo e qualquer risco por essa 

decisão e SE COMPROMETE a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do 

Termo de Referência e dos demais anexos  que  compões  o  processo  na  modalidade  

Pregão  de  n.º   . Processo Administrativo n.º              . 

São Luís, de de 2021. 

Representante Legal da Empresa Assinatura/Cargo/Carimbo 

Vistos: 

(colocar data e referência da LICITAÇÃO) 

 
 
 
 

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 
376/2021 – CSL/EMSERH, para o dia 15 de dezembro de 2021, às 09h00min 
(horário local), no www.licitacoes-e.com.br. 
 
 

São Luís (MA) 18 de novembro de 2021. 
 
 
 

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matricula n° 7.325 

http://www.licitacoes-e.com.br/

