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Folha:____________ 
Proc. nº 241.820/2017 
Rub:_____________ 

ERRATA N° 001/2018 – CSL/EMSERH 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 030/2018 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 241.820/2017 – EMSERH 
 

O Agente de Licitação, abaixo assinado, designado pela Portaria nº 
305/2018, assinada em 11/10/2018 e publicada no DOE/MA em 15/10/2018, no uso de 
suas atribuições legais, informa aos interessados em participar da licitação em referência, 
objetivando a Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços 
Laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Regional Adélia Matos 
Fonseca em Itapecuru Mirim/MA, do Hospital Geral de Matões do Norte/MA e da 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Chapadinha/MA, e visando atender aos 
princípios previstos no art. 2° do RLIC/EMSERH objetivando a ampliação da 
competitividade e a busca da proposta mais vantajosa para a Administração, além do 
interesse público, resolve adequar o texto do instrumento convocatório tendo em vista o 
Memorando n° 528/2018 – Diretoria Clinica/EMSERH/MA. 

 
1. O subitem 5.10 do Termo de Referência (Anexo I) do edital passa a ter a seguinte 
redação: 
 

 A licitante deverá comprovar o Controle de Qualidade Externo, através 
de Certificado de Proficiência em Ensaios Laboratoriais ou outro documento que 
comprove a participação da licitante no controle externo de qualidade expedido por 
órgão competente e reconhecido pelo Ministério da Saúde. 

 
2. O subitem 11.2.4 alínea “i” do edital passa a ter a seguinte redação: 
 

 A licitante deverá comprovar o Controle de Qualidade Externo, através 
de Certificado de Proficiência em Ensaios Laboratoriais ou outro documento que 
comprove a participação da licitante no controle externo de qualidade expedido por 
órgão competente e reconhecido pelo Ministério da Saúde. 

 
3. O Termo de Referência (Anexo I) do edital em seu item 8 (Das obrigações da 
contratada) passa a ter o subitem 8.56 com a seguinte redação: 
 

 A partir da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar a EMSERH, 
trimestralmente, o controle e o relatório periódico do provedor do controle externo de 
qualidade, bem como os registros dos controles realizados.   

 
Comunica, por fim, que permanecem inalteradas as demais condições e 

termos do edital inclusive a data de abertura. 
 

São Luís (MA) 22 de novembro de 2018. 
 

_________________________ 
Raulifran da Silva Costa 

Agente de Licitação/EMSERH 
Matricula n° 3162 

 
De acordo: 

 
_________________________ 
Jessica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matricula n° 1753 


