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CSL / EMSERH 
Folha:____________ 
Proc. nº 246.947/2016 
Rub:_____________ 

ERRATA N° 001/2018 – CSL/EMSERH 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 246.947/2016 – EMSERH 
 

O Pregoeiro da EMSERH, abaixo assinado, designado pela Portaria nº 
001/2018, de 03 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado do 
Maranhão em 03 de janeiro de 2018, comunica que fica alterado o edital da licitação em 
epígrafe, nos seguintes termos: 
 
1. O item 5.4 do Termo de Referência (Anexo I) passa a ter a seguinte redação: 
 

5.4. Deverão também ser estipulados na proposta da Contratada os valores anuais 
estimados em anexo, por tipo de gerador, para a eventual necessidade de manutenção 
corretiva com fornecimento de peças e componentes para o equipamento. 

 
2. O item 8.12 do Termo de Referência (Anexo I) passa a ter a seguinte redação: 

 
8.12. Na manutenção corretiva, as peças e materiais que se fizerem necessárias até o 
limite anual previsto, por tipo de gerador, deverão ser fornecidos pela Contratada, 
conforme previsto no subitem 5.4 deste Termo. A necessidade da troca deverá ser 
comprovada antecipadamente pela Contratada, que informará, por escrito, para 
aprovação da Contratante, todas as características da peça (marca, modelo, 
dimensões, etc.) que facultam a Contratante a realização de pesquisa no mercado e a 
verificação do preço da peça. 
 

Comunica, por fim, que permanecem inalteradas as demais condições e 
termos do edital com a data da Sessão de Abertura do Pregão Presencial nº 091/2017, 
marcada para o dia 16 de janeiro de 2018, às 09h00min, na sede da Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, situada na Avenida Borborema, Quadra 
16, N° 25, Bairro Calhau - CEP: 65.071-360.    

 
São Luís (MA), 11 de janeiro de 2018. 

 
_________________________ 

Raulifran da Silva Costa 
Pregoeiro da EMSERH 

Matricula n° 3162 
 
 

De acordo: 
 
_________________________ 
Jessica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matricula n° 1753 


