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PROCESSO Nº 209.165/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ERRATA 002 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 041/2022-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 209.165/2021 - 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 as necessidades da unidade de 
saúde do Centro Especializado de Reabilitação do Olho D’água – Transtorno do 
Espectro Autista-TEA, administrados pela Empresa Maranhense de Serviços 

Hospitalares – Emserh. 
 

O Agente de Licitação da EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES - EMSERH, com base na análise do Agente de Licitação, quanto o 
pedido de esclarecimento, via e-mail, da empresa LIMPASIM SERVIÇOS (NÓRCIA 
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI), altera-se a redação a seguir: 

 

LÊ-SE CORRETAMENTO NO SUBITEM 20.2. DO TERMO DE REFERÊNCIA 
  

20.2. 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, equivalente: 
40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo (auxiliar de 
limpeza) e 20% (vinte por cento) para insalubridade de grau médio 
(encarregado e auxiliar de limpeza de área externa). 

 

LÊ-SE CORRETAMENTO NO SUBITEM 27.2. DA CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA 
DA MINUTA DO CONTRATO 
  

27.2. 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, equivalente: 
40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo (auxiliar de 
limpeza) e 20% (vinte por cento) para insalubridade de grau médio 
(encarregado e auxiliar de limpeza de área externa). 

 

Comunicamos que está ERRATA 002 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 FICA REMARCADA, a data da Sessão de Abertura 
da Licitação Eletrônica nº 041/2022, para às 08h30min do dia 21/04/2021, 
ficando as demais condições inalteradas. Esclarecimentos adicionais serão prestados, 
de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min., 
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), 22 de março de 2022 

 
 

 
Francisco Assis do Amaral Neto 

Agente de Licitação da EMSERH 
Matricula n° 536 
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