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ERRATA Nº 001 
 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 013/2018-CSL/EMSERH 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 309.152/2017-EMSERH 

 
Com base na análise ao edital, a Presidente da Comissão Setorial de Licitação 

informa as seguintes retificações no edital, a seguir: 
 

 
1. O subitem 7.10 passa ter a seguinte redação: 
 

7.10. Serão desclassificadas as licitantes que: 
 

7.10.1. Não atingirem ao menos a pontuação conforme tabela a seguir: 
 

N° DE MÉDICOS POR LOTE PONTUAÇÃO MÍNIMA 

01 02 PONTOS 

02 04 PONTOS 

03 06 PONTOS 

04 08 PONTOS 

≥ 05 10 PONTOS 

 
7.11. A nota técnica (NT) consistirá da soma aritmética dos tópicos descritos 
no subitem 7.4. 

 
7.12. A não apresentação de qualquer documento pertinente à avalição de 
títulos previstos no subitem 7.4 corresponderá à pontuação 0 (zero) para o 
respectivo título. 

  
7.13. Para efeitos de aferição da pontuação técnica deverá ser levado em 
consideração o somatório de qualificação de cada um dos membros da 
equipe técnica, que será cumulado para atingimento de pontos dentro de 
cada subitem. 

 
7.14. Só serão classificadas para a fase da análise da Proposta de Preços, as 
licitantes que atingirem nota igual ou superior a pontuação mínima previstas 
no subitem 7.10.1. 

 
2. O subitem 9.5.3 passa ter a seguinte redação: 

 
9.5.3. Após a análise das Propostas de Preços, as propostas de 
microempresa e de empresas de pequeno porte que se encontrarem na 
faixa até 10% (dez por cento) acima do menor preço, serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada, devendo essas proponentes serem 
convocadas, na ordem de classificação, uma na falta da outra, para 
apresentar proposta de preço inferior à de menor valor, visando o desempate. 

 
 

Informamos ainda que permanecem inalteradas as demais condições editalícias.  
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Por fim, comunico que FICA MANTIDA a data da Sessão de Abertura da 
Licitação Presencial nº 013/2018-/EMSERH para às 09h00min. do dia 06/06/2018 no 
Auditório desta EMSERH, localizada a Avenida Borborema, Qd. 16, nº 25, Calhau nesta 
Capital. 

São Luís, 21 de maio de 2018. 

 

Jéssica Thereza Marques Ribeiro Araújo      
Presidente da CSL / EMSERH 

Mat.1753 


