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ERRATA N° 002/2018 – CSL/EMSERH 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 003/2018 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96.817/2017 – EMSERH 
 

O Agente de Licitação, abaixo assinado, 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 para fornecimento de insumos críticos para o Banco de Sangue de 
Cordão Umbilical e de Placenta do Estado do Maranhão- BSCUP/MA, 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 em 
razão do ESCLARECIMENTO N° 001/2018 – CSL/EMSERH, disponível em 
“www.emserh.ma.gov.br” e “www.licitacoes-e.com.br”. 

 
1. O subitem 4.2.2 do Termo de Referência (Anexo I) do edital passa a ter seguinte 
redação: 
 

4.2.2. A primeira entrega deve ocorrer dentro do prazo máximo de 45 (quarenta e 
cinco) dias úteis para materiais nacionais e 55 (cinquenta e cinco) dias úteis 
para os importados, após a emissão da ordem de fornecimento. As entregas 
subsequentes devem acatar os  intervalos de fornecimento estabelecidos pela 
gestão operacional do CPC MA ou dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias 
úteis após a emissão da ordem de fornecimento. 

 
2. A alínea “g” do subitem 6.10 do edital passa a ter a seguinte redação: 
 
 A primeira entrega deve ocorrer dentro do prazo máximo de 45 (quarenta e 
cinco) dias úteis para materiais nacionais e 55 (cinquenta e cinco) dias úteis 
para os importados, após a emissão da ordem de fornecimento. As entregas 
subsequentes devem acatar os  intervalos de fornecimento estabelecidos pela 
gestão operacional do CPC MA ou dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias 
úteis após a emissão da ordem de fornecimento. 

 
3. A alínea “h” do subitem 6.10 do edital que passa a ter a seguinte redação: 
 
 Prazo de Validade: O prazo de validade dos produtos em cada fornecimento 
deverá obedecer  o que está  explicitado em cada descritivo (Anexo I-A),  com 
exceção de objetos de uso permanente que não possuem data de expiração 
determinada pelo fabricante, tais  como: canister de liga 
metálica, caixa  para criotubos, câmara de  Neubauer e  lamínulas para 
microscópio. 

 
4. O subitem 12.1 do edital que passa a ter a seguinte redação: 
 

12.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar 
a “proposta ajustada ao lance final”, bem como os “documentos de 
habilitação”, por meio do menu “opções” e depois “incluir anexo proposta” no 
sistema Licitações-e ou através dos e-mails “csl@emserh.ma.gov.br” ou 
“raulifran.emserh@gmail.com” no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após 
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convocação do Agente de Licitação via chat, podendo ser prorrogado por igual 
período mediante apresentação de justificativa da licitante e aceita pelo Agente de 
Licitação.  
 

5. O subitem 12.1.1 do edital que passa a ter a seguinte redação: 
 

12.1.1. Os documentos remetidos por uma das formas prevista no subitem anterior 
(12.1) poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer 
momento, no prazo máximo de 3 (três) dias uteis a contar do próximo dia útil após a 
solicitação do Agente de Licitação via chat. 

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

termos do edital com a data da Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica nº 
003/2018 – CSL/EMSERH, fica adiada para o dia 28 de junho de 2018, às 09h00min 
(horário de Brasília/DF), no endereço eletrônico “www.licitacoes-e.com.br”, sendo 
presidida pelo Agente de Licitação na CSL/EMSERH, localizado na Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, situada na Avenida Borborema, 
Quadra 16, n° 25, Bairro Calhau - CEP: 65.071-360. 

 
 

São Luís (MA) 11 de junho de 2018. 
 

_________________________ 
Raulifran da Silva Costa 

Agente de Licitação/EMSERH 
Matricula n° 3162 

 
De acordo: 

 
_________________________ 
Jessica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matricula n° 1753 


