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ERRATA Nº 001 

 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 038/2019-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 248.271/2017 – EMSERH 
 

A Presidente da Comissão Setorial de Licitações da 
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, com 
base na manifestação do HEMOMAR, através da Sra. Dinaura Maramaldo 
Cruz (Coordenadora dos Serviços de Laboratórios /HEMOMAR) e da Sra. 
Joanne Adler Soares (Coordenadora do Laboratório Hematologia/HEMOMAR), 
comunica que: 

 
Leia-se corretamente: 
 

Descrição do lote 02 no anexo I do Edital, subitem 3.3.1: 
 

“Analisador automatizado para determinação da 
velocidade de hemossedimentação de sangue (VHS), 
através da leitura ótica para uma sedimentação real 
e/ou fotometria capilar com analise cinética do fluxo; 
homogeneização automatizada das amostras; 
capacidade de identificação das amostras com leitor 
de código de barra, minimização de risco de 
contaminação cruzada entre amostras. Capacidade 
mínima de 18 amostras.” 

 
 
Descrição do lote 02 no anexo IV do Edital, subitem 2.2.2: 

 
“Analisador automatizado para determinação da 
velocidade de hemossedimentação de sangue (VHS), 
através da leitura ótica para uma sedimentação real 
e/ou fotometria capilar com analise cinética do fluxo; 
homogeneização automatizada das amostras; 
capacidade de identificação das amostras com leitor 
de código de barra, minimização de risco de 
contaminação cruzada entre amostras. Capacidade 
mínima de 18 amostras.” 
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Comunicamos que esta ERRATA 001 será disponibilizado 

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, a data da Sessão de 

Abertura da Licitação Eletrônica nº 038/2019-CSL/EMSERH para as 

08h30min (horário de Brasília) do dia 09 de julho de 2019, cujo horário de 

acolhimento passa a ser das 14h:00min do dia 11/06/2019 até as 8h:15min 

do dia 09/07/2019, nos termos do aviso de adiamento, conforme publicado 

no site www.licitacoes-e.com.br e www.emserh.ma.gov.br, ficando as 

demais condições editalícias inalteradas. Esclarecimentos adicionais serão 

prestados, de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 

16h00min., na CSL/EMSERH localizada à Avenida Borborema quadra 16 nº 25 

bairro Calhau, nesta cidade e/ou pelo telefone (98) 3235-7333. 

 

São Luís (MA), 11 de junho de 2019. 

 
 

 
De acordo: 

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

http://www.emserh.ma.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/

