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Errata n° 001/2023 

 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 014/2023 – CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165.968/2022 – EMSERH 

A Agente de Licitação, designada pela Portaria nº 507/2022, datada 
em 27 de outubro de 2022 e publicada no Diário Oficial do Estado do 
Maranhão em 04 de novembro de 2022, no uso de suas atribuições legais, 
informa aos interessados em participar da licitação em referência, 
objetivando a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de 
Saúde em CARDIOLOGIA, para atender a demanda da Policlínica de Caxias/MA, 
administrado pela EMSERH, o que segue: 

 
 

 

ONDE SE LÊ: 

9.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 9.3.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 

a) 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, 

comprovando que a licitante comprovando que a licitante presta ou prestou serviços 

especifico com o objeto deste certame. ATESTANDO A EXECUÇÃO DOS SERVICOS 

EM CARDIOLOGIA. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do eminente, 

constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, 

diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com 

expressa indicação de seu nome completo e cargo/função. No caso de atestados 

emitidos por Clínicas e Instituições Hospitalares particulares o atestado 

apresentado poderá ser diligenciado junto ao CRM para comprovação do 

cadastro da empresa prestadora na época da prestação do serviço. 

 
PASSA- SE A LER: 
 
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, 
comprovando que a licitante comprovando que a licitante presta ou prestou serviços 
especifico com o objeto deste certame. ATESTANDO A EXECUÇÃO DOS SERVICOS 
EM CARDIOLOGIA. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do eminente, 
constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, 
diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com 
expressa indicação de seu nome completo e cargo/função. No caso de atestados 
emitidos por Clinicas e Instituições Hospitalares particulares o atestado apresentado 
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poderá ser diligenciado junto a CRM para comprovação cadastro da empresa 
atestadora na época da apresentação do serviço. 
 

 

As demais  permanecem inalteradas. 

 

São Luís – MA, 06 de fevereiro de 2023. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Vanessa Leite Maranhão 
Agente de Licitação/EMSERH 

Mat. 12.482 
 


