
 

 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
Av. Borborema Q - 16, Nº 25, Calhau CNPJ: 18.519.709/0001-63 

CEP: 65071-360 – São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 

ERRATA Nº 001 

 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 023/2018 – CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 150.165/2018 

 

O Agente de Licitação da EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES - EMSERH, com base na análise e manifestação da Diretoria 

Clínica, através da Gestão Hospitalar da EMSERH, comunica que: 

Serão inclusas as alíneas “l” e “m” no subitem 6.10, a seguir: 
 
“l)  Certificado emitido pela ABNT, ou laudos de conformidade (relatórios 

de ensaio) emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO, como 
comprovação de que os itens 26 à 33 atendem a ABNT NBR 
14056/2002; 

 
“m) Certificado emitido pela ABNT, ou laudos de conformidade (relatórios 

de ensaio) emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO, como 
comprovação de que os itens 32 à 42 atendem a ABNT NBR 
14852/2017. 

 
Lê-se corretamente: 
 
16.1.  Homologado o resultado desta Licitação, a EMSERH convocará o 

licitante vencedor para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
assinar o Instrumento Contratual (Anexo VII), sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 
22 deste edital; 

 
16.3.  A recusa injustificada do prestador de serviços em assinar o 

Contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas no item 22 
deste Edital; 

 
“16.8. No ato da assinatura do contrato, a adjudicatária deverá apresentar, 

quando solicitado, o Alvará de Localização e Funcionamento da 
sede da licitante.” 

 
Considera-se EXCLUIDO o Anexo II – Modelo de Carta Credencial no 
edital. 
 
Comunicamos que será disponibilizado NOVO EDITAL, com as alterações 

e adequações pertinentes a esta ERRATA 001, no site da EMSERH, 

www.emserh.ma.gov.br, bem como no portal do licitações-e, www.licitacoes-e.com.br, 

com as alterações realizadas. 

 

http://www.emserh.ma.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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Por fim, fica remarcada para às 09h30min do dia 29 de novembro de 

2018, no site www.licitacoes-e.com.br, ficando as demais condições editalícias e a 

data da Sessão de Abertura do Licitação Eletrônica nº 023/2018-CSL/EMSERH. 

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 novembro de 2018. 

 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

 
 
De acordo: 

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

 


