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PROCESSO Nº 202.103/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ERRATA 001 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 441/2021-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202.103/2021 - 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 às necessidades das Unidades de Saúde, administradas pela 
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH. 

 
O Agente de Licitação da EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES - EMSERH, com base na análise aos pedidos de esclarecimentos, 

via e-mail, pela empresa VR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, altera os pontos 

a seguir: 

Altera-se os subitens 12.3., 12.3.1. e alíneas “a” e “b” do Edital 
  

12.3.1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

12.3.1. A empresa deverá apresentar as seguintes documentações: 
12.3.1.1. 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, que comprove que a 
empresa executou/executa Serviços de Limpeza e Conservação em 
ambiente hospitalar, contendo o nome da empresa, o endereço, nome 
do profissional responsável, telefone da entidade atestadora e a descrição 
dos serviços. 
a) Apresentação de um ou mais atestados ou declarações de 

capacidade técnica expedida por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que gerenciou ou gerencia contratos em 
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da contratação de, 
no mínimo, 30% (trinta por cento) do número de empregados 
terceirizados previstos no Termo de Referência. 

 
Altera-se os subitens 8., 8.1. e alíneas “a” e “b” do Termo de Referência 
 

8. DA COMPROVAÇÃO DA APTIDÃO 
8.1. A empresa deverá apresentar as seguintes documentações: 
8.1.1. 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, que comprove que a empresa 
executou/executa Serviços de Limpeza e Conservação em ambiente 
hospitalar, contendo o nome da empresa, o endereço, nome do 
profissional responsável, telefone da entidade atestadora e a descrição dos 
serviços. 
a) Apresentação de um ou mais atestados ou declarações de 

capacidade técnica expedida por pessoa jurídica de direito público 
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ou privado, comprovando que executou ou executa contratos em 
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da contratação de, 
no mínimo, 30% (trinta por cento) do número de empregados 
terceirizados previstos no Termo de Referência. 

 
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 441/2021-CSL/EMSERH para as 08h30min do dia 07 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), 23 de agosto de 2021 
 
 
 

 
Francisco Assis do Amaral Neto 

Agente de Licitação da EMSERH 
Matricula n° 536 
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