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ERRATA Nº 002 
 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 030/2018-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 309.180/2017-EMSERH 
 

A Comissão Setorial de Licitação - CSL, designado pela Portaria nº 173/2018, 
assinada e publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 20 de junho 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 CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - 
CER II OLHO DÁGUA, 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 Item 7. passa ter a seguinte redação: 

 
7. DA PROPOSTA TÉCNICA 

7.1. Todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, 

deverão apresentar a Proposta Técnica, que deverá ser entregue em 01 (uma) via, no 

ENVELOPE Nº 02, devidamente fechado e rubricado no fecho, contendo um relatório 

circunstanciado acerca da aptidão técnica apresentada e os documentos concernentes à 

comprovação das informações prestadas; 

7.2. A empresa licitante deverá apresentar a escala de trabalho dos profissionais que 

fazem parte da equipe técnica da empresa, conforme Anexo B do Termo de Referência – 

Anexo I. 

7.3.  Os documentos indicados no subitem 1.1. referente aos pré-requisitos dos 

profissionais não serão computados como titulação para efeitos da pontuação a qual 

se refere o subitem 7.4. 

7.4. Além da comprovação dos requisitos acima, deverá também ser apresentado o 

curriculum vitae comprovado de todos os profissionais envolvidos, para ser analisada a 

parte técnica apresentada pela empresa, que será feita com base na seguinte PLANILHA 

DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DOS CURRÍCULOS DOS PROFISSIONAIS. 

AVALIAÇÃO DE 

TÍTULOS 

ITEM TÍTULOS COMPROVANTE/DESCRIÇÃO 
Pontuação por 

Título 

Quantidade 

máxima de 

comprovaçõe

s 

Pontuação 

máxima 
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1 

 

Doutorado 

Diploma de conclusão de curso de Doutorado, 

devidamente registrado, fornecido por 

instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação, na área relacionada 

ao emprego pleiteado. 

 

3,00 

 

1 

 

3,00 

 

2 

 

Mestrado 

Diploma de conclusão de curso de Mestrado, 

devidamente registrado, fornecido por 

instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação, na área relacionada 

ao emprego pleiteado. 

 

2,40 

 

1 

 

2,40 

3 
Residência 

Médica 

Certificado de conclusão de residência, 

reconhecido pelo Ministério da Educação 

ou Órgão de Classe. 

2,00 1 

2,00 

 

4 Especialização 

Certificado de conclusão de curso de pós-

graduação em nível de especialização lato 

sensu, com carga horária mínima de 360 

horas, reconhecido pelo Ministério da 

Educação, na área relacionada ao 

emprego pleiteado. 

0,90 2 1,80 

5 
Produção 

Científica 

Textos publicados em periódicos 

reconhecidos pela CAPES- MEC 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior do Ministério da 

Educação). 

0,30 2 0,60 

6 
Aperfeiçoamen

to 

Certificado de curso de aperfeiçoamento 

na área relacionada ao emprego pleiteado, 

com carga horária mínima de 120 horas, 

reconhecido pelo Ministério da Educação 

ou Conselho Profissional competente. 

0,20 1 0,20 

  TOTAL MÁXIMO DE PONTUAÇÃO   10 pontos 

 

7.5. Todos os itens da proposta técnica serão analisados pela Comissão Técnica, de 

acordo com os quesitos e pontuação constantes no subitem 7.4. deste Edital. 

7.6. Na análise das Propostas Técnicas será levado em conta a qualificação profissional 

dos membros da equipe técnica da empresa licitante. 

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. 

7.8. No momento de assinatura do contrato com a licitante vencedora, caso a mesma não 

possua em seu quadro funcional os profissionais que apresentou para composição da 

proposta técnica, serão aplicadas as sanções previstas na legislação vigente e o contrato 
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não será firmado. 

7.9. A comprovação do vínculo profissional do membro da equipe técnica, no momento 

da assinatura do contrato, dá-se a por intermédio do contrato social (se sócio), ou da 

carteira de trabalho, ou do contrato de prestação de serviço, ou ficha de registro de 

empregado, ou outro documento correspondente. 

7.10. Serão desclassificadas as licitantes que não atenderem aos pré-requisitos indicados 

no subitem 1.1, e 7.4 deste Edital e que obtiverem nota igual a 0 (zero) no subitem 7.4. 

7.11. A nota técnica (NT) consistirá da soma aritmética dos tópicos descritos no subitem 

7.4.  

7.13. A não indicação em quaisquer dos subitens de avaliação corresponderá à pontuação 

0 (zero) no respectivo quesito. 

7.14. Para efeitos de aferição da pontuação técnica deverá ser levado em consideração o 

somatório de qualificação de cada um dos membros da equipe técnica, que será cumulado 

para atingimento de pontos dentro de cada subitem. 

 
Por fim, comunica que permanecem inalteradas as demais condições e termos 

do edital com a data da Sessão de Abertura da Licitação Presencial nº 030/2018-
/EMSERH REMARCADA para às 09h00min. do dia 04/09/2018 no Auditório desta 
EMSERH, localizada a Avenida Borborema, Qd. 16, nº 25, Calhau nesta Capital. 

 

São Luís, 04 de junho de 2018. 

 
Jéssica Thereza Marques Ribeiro Araújo      

Presidente da CSL / EMSERH 
Mat.1753 


