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ERRATA N° 001 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 030/2019 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 159.419/2017 – EMSERH 
 

O Agente de Licitação, designado pela Portaria nº 358/2018, datada e publicada no Diário 
Oficial do Estado do Maranhão em 27 de novembro de 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 de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento 
de peças de reposição e acessórios, em máquinas de hemodiálise e tratamento de água por osmose 
reversa portáteis, o que segue: 
 
 

No Anexo III do Instrumento Convocatório, onde se lê: 
 

“DECLARA sob as penalidades da Lei o cumprimento ao disposto no art. 57, §2°, 
alínea “f” do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, em 
conformidade com o Edital, que cumpre plenamente os requisitos para Habilitação na 
licitação em referência, estando, portanto, apto a participar do certame licitatório;” 
 
[...] 
 
“DECLARA sob as penas da lei e do art. 57, §2º, I, do Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da EMSERH, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, 
COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS CONSTANTES EM SUA 
PROPOSTA, nos termos do Edital;” 
 
“DECLARA sob as penas da lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso art. 57, § 2°, inciso I, alínea “d” do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH;” 
 
 
Leia-se:  
 

“DECLARA sob as penalidades da Lei o cumprimento ao disposto no art. 60, §2°, 
alínea “f” do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, em 
conformidade com o Edital, que cumpre plenamente os requisitos para Habilitação na 
licitação em referência, estando, portanto, apto a participar do certame licitatório;” 
 
[...] 
 
“DECLARA sob as penas da lei e do art. 60, §2º, I, do Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da EMSERH, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, 
COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS CONSTANTES EM SUA 
PROPOSTA, nos termos do Edital;” 
 
 “DECLARA sob as penas da lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso art. 60, § 2°, inciso I, alínea “d” do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH;” 
 

 
 

Comunica, por fim, que permanecem inalteradas as demais condições e termos do edital com a 
data da Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica nº 030/2019 – CSL/EMSERH, marcada para o dia 
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17 de maio de 2019, às 09h00min (horário local), no Sistema Licitações-E, através do site 
www.licitacoes-e.com.br. 
 
 

São Luís (MA) 15 de maio de 2019. 
 

 
 

Gilson de Holanda Lopes Júnior 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula n° 4.253 


