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ERRATA N° 001/2018 – CSL/EMSERH 
 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 064/2018 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210.342/2017 – EMSERH 
 

O Agente de Licitação da EMSERH, abaixo assinado, designado pela Portaria nº 
173/2018, de 20 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado do 
Maranhão em 20 de junho de 2018, comunica que fica alterado o edital da licitação 
em epígrafe, nos seguintes termos: 

 
Os subitens 5.1 e 5.2 do Anexo I – Termo de Referência, bem ainda os subitens 
8.2.1 e 8.2.2 do Edital, passam a ter as seguintes redações, respectivamente: 
 
5.1. Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito publico ou 

privado, comprovando que o licitante já forneceu ou fornece medicamentos compatíveis com o 

objeto do certame, conforme especificações constantes neste Termo de Referencia. O(s) 

Atestado(s) deverão ser impressos em papel timbrado 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 

cargo/função. Para efeito de validação do referido atestado, o licitante poderá apresentar 

anexo ao atestado, copia autenticada do contrato celebrado com a referida instituição ou 

apresentação de Nota Fiscal evitando futuras diligencias.  

 
5.2. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), da sede da licitante, expedida 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme disposto no art. 50 da Lei 

n° 6360/1976, e incisos I, III e IV, art. 10, da Lei n°: 6437/1977; 

 
 a) A não apresentação da AFE implicará na desclassificação do item cotado. 

 
8.2.1. Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito publico ou 

privado, comprovando que o licitante já forneceu ou fornece medicamentos compatíveis com o 

objeto do certame, conforme especificações constantes neste Termo de Referencia. O(s) 

Atestado(s) deverão ser impressos em papel timbrado 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 

cargo/função. Para efeito de validação do referido atestado, o licitante poderá apresentar 

anexo ao atestado, copia autenticada do contrato celebrado com a referida instituição ou 

apresentação de Nota Fiscal evitando futuras diligencias.  

 
8.2.2. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), da sede da licitante, expedida 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme disposto no art. 50 da Lei 

n° 6360/1976, e incisos I, III e IV, art. 10, da Lei n°: 6437/1977; 

 



   
 
 

Página 2 de 2 
 

CSL / EMSERH 
Folha:____________ 
Proc. nº 210.342/2017 
Rub:_____________ 

 a) A não apresentação da AFE implicará na desclassificação do item cotado. 

 
O subitem 7.1, alínea “i”, do Edital passa ter a seguinte redação: 
 

i) Declaração de Exequibilidade da Proposta, conforme modelo no Anexo IX; 

 

Comunica, por fim, que permanecem inalteradas as demais condições e 
termos do edital da Licitação Presencial nº 064/2018 – CSL/EMSERH, a data da abertura 
do certame fica mantida para o dia 28 de agosto de 2018, às 09h00min, no Auditório da 
EMSERH, situada à Avenida Borborema, Quadra 16, n° 25, Bairro Calhau, nesta capital, 
vez que as alterações não afetam a formulação das propostas. 

 
 

São Luís (MA), 15 de agosto de 2018. 
 
 
 

___________________________________ 
Gilson de Holanda Lopes Júnior 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matricula n° 4253 
 
 

De acordo: 
 
 

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

Matricula n° 1753 
 


