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ERRATA Nº 002 
 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 018/2018-CSL/EMSERH 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 309.135/2017-EMSERH 

 
A Comissão Setorial de Licitação - CSL, designado pela Portaria nº 001/2018, 

assinada e publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 03 de janeiro 2018, 
no uso de suas atribuições legais, informa aos interessados em participar da licitação em 
referência, objetivando a Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços 
de Saúde, para atender a demanda do HOSPITAL REGIONAL DE MORROS, e visando 
atender aos princípios da legalidade, autotutela, razoabilidade e visando a ampliação da 
competitividade para a busca da proposta mais vantajosa para a Administração, além do 
interesse público, resolve adequar o texto do Instrumento Convocatório. Tal adequação em 
nada altera o conteúdo das propostas da presente licitação. 

 
1. O subitem 1.3 passa ter a seguinte redação: 

 
1.3. A empresa licitante deverá apresentar no ENVELOPE Nº 02 -PROPOSTA TÉCNICA, 
a lista dos profissionais médicos que irão cumprir o contrato e deverá conter nome 
completo dos profissionais, CRM, a área operacional de atuação e demais documentos 
exigidos como pré-requisito técnico dos profissionais.  

 
2. O item 6.1.3 passa a ter a seguinte redação: 

 
6.1.3. Da capacidade econômica e financeira: 

 

6.1.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não 
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data de apresentação da proposta de 
preço, quando não vier expresso o prazo de validade na certidão; 
 

6.1.3.2. Balanço Patrimonial - BP e Demonstrações Contábeis (Demonstração do 
Resultado do Exercício - DRE) do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa. 

 

6.1.3.2.1. A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será 
demonstrada através de índice financeiro utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos 
resultados deverão estar de acordo com os valores estabelecidos: 
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6.1.3.2.2. As Demonstrações Contábeis devem ser referentes a um exercício 
completo, exceto o Balanço de Abertura que será apresentado por empresas 
constituídas no exercício em curso; 
 

6.1.3.3. Quanto às demonstrações contábeis, entende-se que estas serão 
“apresentadas na forma da Lei”, nas seguintes situações e condições: 

 

a) demonstrações contábeis devem conter o Termo de Abertura e de Encerramento 
devidamente registrados ou arquivados na Junta Comercial do Estado, ou órgão 
pertinente, com as respectivas folhas numeradas, ou seja, cópia fiel do Livro Diário, 
autenticado, exceto se a empresa apresentar as Demonstrações Contábeis na forma 
da alínea “c” do mencionado subitem 6.1.3.3; 
 

b) as empresas que publicam suas Demonstrações Contábeis na imprensa Oficial, 
poderão apresentar cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da União, do 
Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a empresa, ou 
em jornal de grande circulação; 

 

c) as empresas sujeitas à apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD), nos 
termos do Art. 2º do Decreto Federal nº 6.022/2007, com a utilização do Sistema 
Público de Escrituração Digital (SPED) deverão apresentar em documentos impressos 
extraídos do livro digital, tais como: o Balanço Patrimonial, a Demonstração de 
Resultado, os Termos de Abertura e Encerramento do livro digital e o Recibo de 
entrega do livro digital; 
 

d) as empresas constituídas no Exercício em curso, deverão enviar cópia do Balanço 
de Abertura, devidamente assinado pelo Profissional Contábil e Representante Legal 
da Empresa; 
 

e) até 30 de abril serão aceitas Demonstrações Contábeis do penúltimo exercício 
encerrado, após esta data é obrigatória à apresentação das Demonstrações do último 
exercício encerrado; 
 

f) para as empresas sujeitas à apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD), 
nos termos do Art. 2º do Decreto Federal nº 6.022/2007, com a utilização do Sistema 
Público de Escrituração Digital (SPED), fica prorrogado até o dia 30 de junho 
aceitabilidade das Demonstrações Contábeis do penúltimo exercício encerrado; 
 

g) a balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por 
Profissional de Contabilidade, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade e pelo Titular ou representante legal da empresa. 

 

[...] 

 

3. O subitem 7.7 passa a ter a seguinte redação: 
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7.7. As comprovações do currículo poderão ser mediante a apresentação dos originais ou 
cópia autenticada em Cartório ou pelos servidores da Comissão Setorial de Licitação da 
EMSERH. 

 
 

Por fim, comunica que permanecem inalteradas as demais condições e 
termos do edital com a data da Sessão de Abertura da Licitação Presencial nº 018/2018-
/EMSERH marcada para às 09h00min. do dia 05/07/2018 no Auditório desta EMSERH, 
localizada a Avenida Borborema, Qd. 16, nº 25, Calhau nesta Capital. 

 

São Luís, 30 de maio de 2018. 

 

Jéssica Thereza Marques Ribeiro Araújo      
Presidente da CSL / EMSERH 

Matrícula nº 1753 


