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PROCESSO Nº 165.319/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ERRATA 001 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 436/2021-CSL/EMSERH 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165.319/2021 - EMSERH 

 

OBJETO: Contratação de serviço continuado de impressão corporativa 
(outsourcing de impressão), na modalidade de franquia de páginas mais 
excedente, compreendendo o fornecimento, instalação, configuração e a cessão de 
direito de uso dos equipamentos de impressão, contemplando a impressão, cópia e 
digitalização, incluindo a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
reposição de peças, suprimentos e insumos, com o fornecimento de papel, 
sistemas para gerenciamento, monitoramento, controle de cotas de impressão, gestão 
de ativos e contabilização (bilhetagem) dos documentos impressos e copiados. 

 

O Agente de Licitação da Empresa Maranhense de Serviços 
Hospitalares - Emserh, com base na manifestação da Gerência de Tecnologia da 
Informação da Emserh, setor técnico responsável, quanto os pedidos de 
esclarecimentos, via e-mail, da empresa Tecnoset Informática Produtos e 
Serviços Ltda, altera os pontos a seguir: 
 

Lê-se Corretamente na Alínea “b” do Subitem 5.2. do Termo de Referência: 
  

b) Velocidade de digitalização COLORIDA de no mínimo 60 imagens por 
minuto, em modo duplex. 

t 

Lê-se Corretamente na Alínea “b” do Subitem 5.2. do Termo de Referência: 
 

a) Painel de controle com teclas alfanumérico e visor LCD, ou Visor LCD 
Sensível ao toque mínimo 7’ com linguagem em Português do Brasil; 

 

Lê-se Corretamente na Alínea “g” do Subitem 2.4.2. da Cláusula Segunda da 
Minuta de Contrato: 
  

g) Velocidade de digitalização COLORIDA de no mínimo 60 imagens por 
minuto, em modo duplex. 

 

Lê-se Corretamente na Alínea “g” do Subitem 2.4.3. “DO MÓDULO 
IMRESSORA” da Cláusula Segunda da Minuta do Contrato 

 

a) Painel de controle com teclas alfanumérico e visor LCD, ou Visor LCD 
Sensível ao toque mínimo 7’ com linguagem em Português do Brasil; 

 

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 436/2021-CSL/EMSERH para as 08h30min do dia 02 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), 3 de janeiro de 2022 
 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matricula n° 536 
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