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ERRATA N° 001 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 156/2022-CSL/EMSERH  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 239.279/2021 – EMSERH 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LABORATORIAIS EM ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
POLICLÍNICA DE IMPERATRIZ, unidade administrada pela Empresa Maranhense de 
Serviços Hospitalares – EMSERH. 

O Agente de Licitação da EMPRESA MARANHENSE DE 
SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, que decidiu pelas seguintes alterações na 
Minuta do Edital e no Edital. 

 
 

ONDE SE LÊ: 
 

 
12.5.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstração do 
Resultado do Exercício – DRE) do último exercício social, acompanhado dos termos 
de abertura e encerramento do livro diário, já exigíveis e apresentados na forma da 
Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa.  
 

a) As empresas obrigadas ou as que optam voluntariamente pela elaboração das 
Demonstrações Contábeis por meio da Escrituração Contábil Digital – ECD, nos 
termos da IN RFB nº 2.023 de 30 de abril de 2021, terão que apresentar, até o 
último dia útil do mês de julho, as Demonstrações Contábeis do penúltimo exercício 
encerrado, após esta data é obrigatória à apresentação das Demonstrações 
Contábeis do último exercício encerrado; 
a.1) As empresas indicadas na alínea anterior deverão observar o disposto no 
subitem 12.5.2.1, alínea “e”. 
 

b) As empresas não obrigadas à elaboração das Demonstrações Contábeis por meio da 
Escrituração Contábil Digital – ECD, terão que apresentar, até 30 de abril, as 
Demonstrações Contábeis do penúltimo exercício encerrado, após esta data é 
obrigatória a apresentação das Demonstrações Contábeis do último exercício 
encerrado. 

 

12.5.2.1.(...) 

a) Publicados na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, ou 
outro jornal de grande circulação da sede ou domicílio do licitante, conforme art. 
289 da Lei Federal nº 6.404/1976, ou; 
 

b) Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, ou; 
 

 
c) Registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da sede ou domicílio do 

licitante para as sociedades simples ou; 
 

d) Na forma do Sistema de Escrituração Pública Digital – SPED, instituído pelo 
Decreto Federal n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da cópia do 
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recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos 
de Instrução Normativa editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

 

 

LEIA-SE: 

 

12.5.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstração do 
Resultado do Exercício – DRE) do último exercício social, acompanhados 
pelos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, ou do próprio Livro 
Diário, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

 
a) As empresas obrigadas à elaboração das Demonstrações Contábeis 

por meio da Escrituração Contábil Digital – ECD, nos termos da IN RFB 
vigente, terão que apresentar, até o último dia útil do mês de junho, as 
Demonstrações Contábeis do penúltimo exercício (2020) encerrado, após 
esta data é obrigatória à apresentação das Demonstrações Contábeis do 
último exercício (2021) encerrado; 

 
b) As empresas não obrigadas à elaboração das Demonstrações 

Contábeis por meio da Escrituração Contábil Digital – ECD terão que 
apresentar, até 30 de abril, as Demonstrações Contábeis do penúltimo 
exercício (2020) encerrado, após esta data é obrigatória a apresentação das 
Demonstrações Contábeis do último exercício (2021) encerrado; 

 

12.5.2.1 (...) 

 

a) Publicados na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito 
Federal, ou outro jornal de grande circulação da sede ou domicílio do 
licitante, conforme art. 289 da Lei Federal nº 6.404/1976,ou; 
 

b) Registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da sede ou domicílio do 
licitante para as sociedades simples ou; 

 
c) Registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da sede ou domicílio do 

licitante para as sociedades simples ou; 
 

d) Na forma do Sistema de Escrituração Pública Digital – SPED, instituído pelo 
Decreto Federal n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da cópia do 
recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos 
de Instrução Normativa editada pela Secretaria da Receita Federal 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, com as alterações realizadas. 

http://www.emserh.ma.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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Por fim, comunico que FICA ADIADA, a data da Sessão de Abertura da 

Licitação Eletrônica nº 156/2022 para as 09h00min do dia 12 de julho de 2022, 
no site www.licitacoes-e.com.br, 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), 13 de junho de 2022 

 
 
 

Fernando Wlysses Filgueira da Conceição 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matricula nº 12.557 
 
 
 

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

