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LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 089/2018-CSL/EMSERH 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133.172/2018-EMSERH 

 
Com base na análise do Edital, a Presidente da Comissão Setorial de 

Licitação informa as seguintes retificações, a seguir: 
 

1.  A EXCLUSÃO do subitem 7.8, que dispõe o seguinte: 
 

9.8. 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 não será firmado. 

 
2. O  subitem 7.10, passa ter a seguinte redação: 

 

7.10 A nota técnica (NT) consistirá da média aritmética, que serão 
somados todos os documentos apresentados, respeitando os limites de 
quantidade máxima de comprovações, conforme o subitem 7.4 deste 
Edital, e, em seguida, a pontuação será dividida pela quantidade de 
profissionais apresentados pelo licitante. Da razão resultará a Nota Técnica 
(NT). 
 

3. A EXCLUSÃO do subitem 7.11.1, que dispõe o seguinte: 
 

7.11.1 Serão somados todos os documentos apresentados, respeitando 
os limites de quantidade máxima de comprovações, conforme subitem 7.4 
do edital, e, em seguida, a pontuação será dividida pela quantidade de 
profissionais apresentados. Da razão resultará a Nota Técnica (NT) 

 
Informamos ainda que, tal adequação em nada altera o conteúdo das 

propostas da licitação em epígrafe, e permanecem inalteradas as demais condições 
editalícias.  

 
Por fim, comunico que FICA MANTIDA a data da Sessão de Abertura da 

Licitação Presencial nº 089/2018-EMSERH para às 09h00min, do dia 14/11/2018 
no Auditório da Sede da EMSERH, localizada na Avenida Borborema, Qd. 16, nº 
25, Calhau nesta Capital. 

 
São Luís, 08 de novembro de 2018. 

 
Jéssica Thereza Marques Ribeiro Araújo 

Presidente da CSL / EMSERH 
Mat. 1753 


