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ERRATA N° 001/2018 – CSL/EMSERH 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 189.726/2017 – 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 9 do Edital passa a ter a seguinte redação: 

 
9. DO PROCEDIMENTO 

 
9.1. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, após credenciamento realizado 
conforme item 4 deste Edital, não serão mais admitidos novos proponentes.  
 
9.2. As licitantes deverão entregar os Envelopes nº 1 e nº 2, sendo que o Envelope 
contendo os Documentos de Habilitação serão rubricados pelo Pregoeiro, Equipe de 
Apoio e os representantes credenciados das licitantes. 
 
9.3. Após o ordenamento das propostas na ordem crescente de preços e a verificação 
sumária de sua conformidade, o Pregoeiro convidará individual e sucessivamente os 
licitantes, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta 
menos vantajosa, seguido dos demais.  

 
9.4. Havendo empate entre duas ou mais propostas escritas e proclamadas aptas à fase 
lance, serão selecionadas todas as licitantes que tenham ofertado o mesmo preço, 
realizando-se sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances. 

 
9.4.1. A licitante sorteada em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de 
lances em relação às demais empatadas, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 

 
9.5. Verificando-se divergência entre os valores numéricos e os por extenso, 
predominarão os últimos, independentemente de consulta à licitante. 
 
9.6. Será dada oportunidade às licitantes, conforme itens anteriores, para, 
individualmente e de forma sequencial, apresentarem lances verbais, de forma 
sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a começar pela licitante detentora da 
proposta de maior preço e as demais, em ordem decrescente de valor, para a escolha da 
proposta de menor preço por item. 
 
9.7. A licitante deverá oferecer somente lance inferior ao último por ela ofertado. 
 

9.7.1. Com um lance superior ao menor já ofertado por outra participante (lance 
intermediário), a licitante se retira automaticamente da sequência da fase de lances, 
sem prejuízo do disposto no item 9.12. 

 
9.8. Não serão aceitos lances de igual valor, prevalecendo aquele que for recebido 
primeiro. 
 
9.9. A desistência em apresentar lance, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão imediata da licitante da sequência da etapa de lances e na manutenção do 
último preço por ela ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 
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9.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 
 
9.11. Após a fase de lances, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, 
exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 
 

9.11.1. A fase de lances se encerra quando, restando apenas duas licitantes, uma 
declina do seu direito a lance. 

 
9.12. Encerrada a etapa competitiva, as propostas de MEI / ME / EPP que se 
encontrarem na faixa até 5% (cinco por cento) acima do menor preço serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada, devendo estas proponentes ser 
convocadas na ordem de classificação, uma na falta da outra, para fazer uma única e 
última oferta, inferior a da primeira colocada, visando o desempate. 

 
9.12.1. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da proposta inicialmente 
mais bem classificada não ter sido apresentada por MEI / ME / EPP. 

 
9.13. Não havendo vencedor das cotas reservadas para MEI / ME /EPP, a que se 
refere o item 3.1.1, alínea “b”, do edital, estas poderão ser adjudicadas ao vencedor da 
cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, segundo a ordem 
de classificação, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 
 
9.14. Se uma mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação 
das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre as cotas. 
 
9.15. Sendo aceitável a proposta de menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura do 
envelope nº 02 contendo a documentação da licitante classificada em primeiro lugar, 
para verificar suas condições habilitatórias, consoante às exigências deste Edital. 
 
9.16. As MEI / ME /EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de 
comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, mesmo que estas apresente 
alguma restrição.  

 
9.16.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou 
trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
 
9.16.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, 
implicará na decadência do direito de não ser preterido na hipótese de contratação 
administrativa, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. Neste caso, será 
facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, ocasião em que 
será assegurado o exercício do direito de preferência às demais MEI / ME / EPP, 
cujas Propostas estiverem no intervalo de empate previsto no item 9.12. 
 
9.16.3. Na hipótese da não contratação de MEI / ME / EPP, o objeto licitado poderá 
ser registrado em favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar. 
 
9.17. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade, observado o disposto no item 9.12 deste edital, e procedendo à 
habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame. 
 
9.18. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes 
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inabilitadas, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de 8 (oito) dias úteis para a 
apresentação de outras propostas escoimadas dos vícios que ensejaram a decisão 
ou de nova documentação. 
 
9.19. Caso tenha ocorrido lance / negociação, a proposta de preços, ajustada ao 
preço final, deverá ser protocolada na Comissão Setorial de Licitação da EMSERH, 
no prazo de 2 (dois) uteis, contado da lavratura da ata. 
 
9.20. Se não houver interposição de recurso por parte das licitantes presentes, o 
Pregoeiro encaminhará a licitação para homologação, logo após a apresentação da 
Proposta de Preço indicada no item 9.19. 
 
9.21. Se houver interposição de Recurso contra atos do Pregoeiro, a homologação 
dar-se-á após o julgamento do Recurso interposto e dado conhecimento do seu 
resultado. 
 
9.22. Serão desclassificadas as propostas que: 

 
a) Contenham vícios insanáveis; 
 
b) Descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório; 
 
c) Apresentem preços manifestamente inexequíveis; 
 
d) Após esgotada a fase de lances e de negociação, se encontrem acima do 
orçamento estimado para a contratação; 
 
e) Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela EMSERH; 
 
f) Apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento 
convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da 
adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento 
isonômico entre os licitantes. 

 
9.23. Caso entenda que o preço é inexequível o Pregoeiro deverá, antes de 
desclassificar a oferta, estabelecer prazo para que o licitante demonstre a 
exequibilidade de seu preço, através de: 

 
a) planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela 
Administração;  
 
b) contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes.  

 
9.24. A licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro e que não 
demonstre posteriormente sua exequibilidade se sujeita às penalidades administrativas 
pela não manutenção da proposta.  
 
9.25. Confirmada a inexequibilidade o Pregoeiro poderá reabrir a licitação convocando 
sessão pública para dar continuidade ao certame. 
 
9.26. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos componentes 
da Equipe de Apoio e pelos representantes presentes. 

 
Comunica, por fim, que permanecem inalteradas as demais condições e 

termos do edital com a data da Sessão de Abertura do Pregão Presencial nº 015/2018 – 
CSL/EMSERH, a data da abertura do certame fica mantida para o dia 26 de abril de 2018, 
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às 09h00min, no Auditório da EMSERH, localizado na, situada na Avenida Borborema, 
Quadra 16, N° 25, Bairro Calhau - CEP: 65.071-360.    

 
 

São Luís (MA), 20 de abril 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 


