ERRATA Nº 001
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 025/2018 – CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.036/2018

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:
Lê-se corretamente no Termo de Referência:
Item 3 do Termo de Referência:
“Item 22: KIT CATETER DUPLO LUMEN ADULTO PARA
HEMODIÁLISE 4F X 10CM. Cateter de poliuretano, biocompatível,
atraumático, radiopaco de duplo lúmen com diferenciação de cores.
O Kit completo inclui: 1 cateter em poliuretano, 2 dilatadores, 1
agulha introdutora, 1 fio guia em “J”, 2 clamps – segmento arterial e
segmento venoso, tampas protetoras – uma para cada extensão do
cateter, 1 luva para o fio guia e 1 seringa de 5 ml. Estéril,
descartável, em embalagem tipo blister (bandeja), em papel grau
cirúrgico, permitindo abertura por técnica asséptica, contendo dados
de identificação, lote, data de fabricação e validade, registro no
Ministério da Saúde.”
Lê-se corretamente no Edital:
Anexo X - Modelo da Planilha Orçamentária:
“Item 31: KIT CATETER DUPLO LUMEN ADULTO PARA
HEMODIÁLISE 4F X 10CM. Cateter de poliuretano, biocompatível,
atraumático, radiopaco de duplo lúmen com diferenciação de cores.
O Kit completo inclui: 1 cateter em poliuretano, 2 dilatadores, 1
agulha introdutora, 1 fio guia em “J”, 2 clamps – segmento arterial e
segmento venoso, tampas protetoras – uma para cada extensão do
cateter, 1 luva para o fio guia e 1 seringa de 5 ml. Estéril,
descartável, em embalagem tipo blister (bandeja), em papel grau
cirúrgico, permitindo abertura por técnica asséptica, contendo dados
de identificação, lote, data de fabricação e validade, registro no
Ministério da Saúde. AMPLA CONCORRÊNCIA”
“Item 32: KIT CATETER DUPLO LUMEN ADULTO PARA
HEMODIÁLISE 4F X 10CM. Cateter de poliuretano, biocompatível,
atraumático, radiopaco de duplo lúmen com diferenciação de cores.
O Kit completo inclui: 1 cateter em poliuretano, 2 dilatadores, 1
agulha introdutora, 1 fio guia em “J”, 2 clamps – segmento arterial e
segmento venoso, tampas protetoras – uma para cada extensão do
cateter, 1 luva para o fio guia e 1 seringa de 5 ml. Estéril,
descartável, em embalagem tipo blister (bandeja), em papel grau
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cirúrgico, permitindo abertura por técnica asséptica, contendo dados
de identificação, lote, data de fabricação e validade, registro no
Ministério da Saúde. COTA RESERVADA, CONF. ART. 9º DA LEI
10.403/2015”
“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 XI), sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
item 23 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 23
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.
Por fim, fica remarcada para às 09h30min do dia 30 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 025/2018-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) 32357333.
São Luís, 08 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
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