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ERRATA Nº 001 

 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 – CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 34.636/2018-CCL 

O Agente de Licitação da EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES - EMSERH, com base na reanalise ao edital, comunica que: 

Na descrição do objeto no edital e seus anexos, lê-se corretamente: 
 
“Registro de Preço para Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de Materiais Gráficos para atender as 
unidades de saúde administradas pela EMSERH, condições 
gerais contidas no Termo de Referência.” 

 
Da inclusão o subitem 1.2.2. no edital, a seguir: 

 
“1.2.1. A informação relativa ao valor estimado do objeto da 
licitação, ainda que tenha caráter sigiloso, poderá ser 
disponibilizado na fase de negociação, nos termos do art. 43, 
X, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
EMSERH.” 

 
O subitem 10.1, lê-se corretamente: 

 
“10.1. Encerrado o julgamento e declarado(s) o(s) 
vencedor(es), os licitantes poderão apresentar seus recursos 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a habilitação e 
contemplarão, além dos atos praticados nessa fase, aqueles 
praticados em decorrência do disposto nos incisos IV e VII do 
artigo 42 deste Regulamento de Licitações e Contratos da 
EMSERH, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para apresentar contrarrazões em igual prazo, que começarão 
a correr do término do prazo do recorrente, sendo assegurado 
aos licitantes cópia dos documentos juntados aos autos, bem 
como vistas. A solicitação deverá ser feita, pessoalmente, junto 
à Ouvidoria da EMSERH, ou eletronicamente, através do 
sítio http://www.acessoainformacao.ma.gov.br. 

 
Os subitens 13.1, 13.2, 13.3., 13.4 e 13,5 passam a ter a seguinte redação: 
 

“ 13.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes 
poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante 
vencedor; 
13.2. Serão aceito o registro adicional de preços somente 

para os demais licitantes habilitados; 
13.3. A apresentação de novas propostas não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante vencedor; 
13.4. Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão 

registrados preços de outros fornecedores, desde que 
as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante 
vencedor; 
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13.5. O registro a que se refere o subitem anterior (18.4) tem 
por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão 
do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, nas 
hipóteses previstas no item 16 deste edital, devendo 
ser registrados obedecendo à ordem prevista no art. 
154, inciso II, §1º, do Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da EMSERH.” 

 
Da inclusão da alínea “a” no subitem 18.7 no edital, a seguir: 

 
”a) As razões do recurso bem como as contrarrazões deverão 
ser protocoladas na Sala da Comissão Setorial de Licitação - 
CSL, localizada na Avenida Borborema, Quadra n° 16, n° 25, 
Calhau. CEP: 65.071-360 – São Luís/MA, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min.” 

 
Da inclusão do subitem 18.7 no edital, a seguir: 

 
“18.7. No momento da contratação deverá ser dada prioridade 
de contratação/aquisição dos produtos/serviços das cotas 
reservadas a que se refere o subitem 3.1. alínea “b” deste 
edital, ressalvados os casos em que a cota reservada for 
inadequada para atender as quantidades ou as condições do 
pedido, justificadamente.” 

 
Da EXCLUSÃO o subitem 8.4.2. no edital, a seguir: 
 
Da EXCLUSÃO o subitem 13.1.1. no edital, a seguir: 
 

Comunicamos que será disponibilizado NOVO EDITAL no site da EMSERH, 

www.emserh.ma.gov.br, com as alterações realizadas. 

 

Por fim, fica remarcada para às  09h00min do dia 02 de julho de 2018, Auditório 

do Centro de Medicina Especializada – CEMESP, localizada na Avenida Kennedy, nº 2000, 

Bairro de Fátima, nesta Capital, ficando as demais condições editalícias e a data da Sessão 

de Abertura do Licitação Presencial nº 32/2018-CSL/EMSERH para as. Esclarecimentos 

adicionais serão prestados, de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min 

às 18h00min., na CSL/EMSERH localizada à Avenida Borborema quadra 16 nº 25 bairro 

Calhau, nesta cidade e/ou pelo telefone (98) 3235-7333. 

 
São Luís, 30 de maio de 2018. 

 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

 
 
De acordo: 

 
Jéssica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL / EMSERH 

 


