
 

 

1 

 

ERRATA Nº 001 

 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 054/2018 – CSL/EMSERH 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 112.286/2018 - EMSERH 

 

O Agente de Licitação da EMPRESA MARANHENSE DE 

SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, com base na analise ao pedido de 

esclarecimento formulado pela empresa PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E 

FARMACÊUTICOS S.A., comunica que: 

 
No subitem 8.3.1 do edital lê-se corretamente: 
 

“8.3.1. Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, COMPROVANDO que a licitante 
forneceu ou fornece materiais compatíveis com o objeto deste 
Pregão. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do 
emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser 
assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, 
gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu 
nome completo e cargo/função.” 

 
No subitem 5.1 do Termo de Referência lê-se corretamente: 
 

“5.1. Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, COMPROVANDO que a licitante 
forneceu ou fornece materiais compatíveis com o objeto deste 
Pregão. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do 
emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser 
assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, 
gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu 
nome completo e cargo/função.” 

 
No subitem 7.1, alínea “i” do Edital lê-se corretamente: 
 

“i) Do Prazo da Validade: Os medicamentos devem ter a validade 
minima de 80% (oitenta por cento) do prazo de validade, a contar da 
data de fabricação, conforme estabelecido neste Termo de 
Referencia, conforme subitem 4.4.1. do Termo de Referência. Do 
Prazo de Validade para Itens importados: os medicamentos devem 
ter a validade minima de 50% (cinquenta por cento) do prazo de 
validade, a contar da data de fabricação.” 

 
No subitem 4.4.1 do Termo de Referência lê-se corretamente: 

 
“4.4.1. Os medicamentos devem ter a validade minima de 80% (oitenta 
por cento) do prazo de validade, a contar da data de fabricação, 
conforme estabelecido neste Termo de Referência.” 
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Por fim, comunico que permanecem mantidas as condições editalícias e 

a data da Sessão de Abertura da Licitação Presencial nº 54/2018-CSL/EMSERH 

para as 09h00min do dia 17 de agosto de 2018, Auditório da EMSERH situada na 

Avenida Borborema quadra 16, nº 25, bairro Calhau, nesta Capital. 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, 07 de agosto de 2018. 

 
Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

 
De acordo: 
 

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

 
 


