
  
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.688/2018-EMSERH 
 

 
A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH, por intermédio do Pregoeiro, 
designado pela Portaria nº 001/2018, de 3 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Maranhão em 3 de janeiro de 2018, torna público que fará realizar, na forma das disposições do 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, às disposições dos artigos 42 a 49 da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, à Lei Estadual n° 10.403 de 29 de 
dezembro de 2015 e à Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Dec. Federal nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, licitação na modalidade Pregão na forma 
Presencial, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, modo de disputa aberto , objetivando a 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Nutrição e Alimentação 
Hospitalar, visando o fornecimento de dietas gerais e específicas destinadas à pacientes (adultos e 
infantis) e acompanhantes legalmente instituídos (Lei Federal nº 8.069. de 13/07/90 e Lei Federal n.º 
10.741, de 01/10/03), além de refeições para funcionários autorizados das Unidades, assegurando uma 
alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, englobando a operacionalização 
e desenvolvimento de todas as atividades, sejam administrativas ou de produção, distribuição, e de apoio 
à nutrição clínica e ambulatorial, atendendo, assim, às necessidades das unidades hospitalares 
administradas pela EMSERH e localizadas na capital – São Luís - MA, condições gerais contidas no 
Termo de Referência, às 09h00min. do dia 02/05/2018 no Auditório do Centro de Medicina Especializada 

– CEMESP, localizada na Avenida Kennedy, nº 2000, Bairro de Fátima, São Luís, nesta Capital. Este 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da EMSERH localizada na Avenida 

Borborema, quadra 16, nº 25, bairro Calau, São Luís, nesta Capital, de segunda a sexta, das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min, onde poderá ser consultado gratuitamente ou obtido mediante 
apresentação de 01 (um) CD e/ou Pen-Drive, e também estará disponível no site da EMSERH 
(www.emserh.ma.gov.br). São Luís - MA, 13 de abril de 2018. 
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