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PROCESSO Nº 165.128/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ERRATA 002 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 403/2021-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165.128/2021 - EMSERH 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de Engenharia e Manutenção 
para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas e das 
instalações prediais, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, 
materiais de consumo e materiais de reposição imediata, necessários para a execução 
de serviços contínuos, eventuais, emergenciais e por demanda em Estabelecimentos 
Assistenciais em Saúde (EAS) gerenciados pela Empresa Maranhense de Serviços 
Hospitalares localizados no interior do Estado do Maranhão. 
 
 

O Agente de Licitação da Empresa Maranhense de Serviços 
Hospitalares - EMSERH, com base na manifestação da gerência de Engenharia e 
Manutenção da Emserh, setor técnico responsável, o Agente de Licitação inclui os 
pontos a seguir: 

 
INCLUI-SE O SUBITEM 9.33 DO PROJETO BÁSICO 
 

9.33. As equipes administrativas (engenheiros, encarregados gerais e 
auxiliares técnicos/assistentes de engenharia) deverão estar lotados dentro 
do respectivo lote nos horários de atendimento dispostos no subitem 9.6. 

 

 
INCLUI-SE O SUBITEM 23.32 DA MINUTA DO CONTRATO 
 

23.32. As equipes administrativas (engenheiros, encarregados gerais e 
auxiliares técnicos/assistentes de engenharia) deverão estar lotados dentro 
do respectivo lote nos horários de atendimento dispostos no subitem 23.6. 

 
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 403/2021-CSL/EMSERH para as 08h30min do dia 08 de fevereiro de 2022, 
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), 7 de janeiro de 2022 

 
 
 

 
Francisco Assis do Amaral Neto 

Agente de Licitação da EMSERH 
Matricula n° 536 
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