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ERRATA N° 001 
 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 017/2023-CSL/EMSERH  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147.655/2021 – EMSERH 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de saúde em 

NEUROLOGIA para atender a demanda da POLICLÍNICA DE MATÕES DO NORTE. 

 
O Agente de Licitação da EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES - EMSERH, informa que, após manifestação do Setor Requisitante, 
decidiu pelas seguintes alterações no Edital: 

 
LEIA-SE CORRETAMENTE: 
 
9.3.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL:  
 

a) Atestado (s) de Capacidade Técnica, em nome da MATRIZ ou FILIAL da empresa 
licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a 
empresa presta ou prestou os serviços, especifico com o objeto deste certame 
(NEUROLOGIA) por no mínimo 03 meses. O atestado deverá ser em papel timbrado do 
eminente constando seu CNPJ e o endereço, nome do profissional responsável, telefone 
da entidade atestadora e a descrição dos serviços. O atestado deverá ser apresentado em 
papel timbrado, original ou cópia autenticada assinada por autoridades ou representantes. 
  
a.1 No caso de atestados emitidos por Clinicas e Instituições Hospitalares, o atestado 
aporesentado poderá ser diligenciado junto ao CRM para comprovaçãodo cadastro da 
empresa atestadora na época da prestação do serviço. 

 
Por fim, comunico que FICA REMARCADA, a data da Sessão de 

Abertura da Licitação Presencial nº 017/2023, para as 15h00min do dia 08/03/2023, 
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), 06 de fevereiro de 2023.

 
 

Leonardo Aires Monteiro 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matrícula n. 4.676 
 
De acordo 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Presidente da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 536 
 


