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ERRATA N° 001 

 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 051/2019 – CSL/EMSERH 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 166.377/2018 – EMSERH 

 

O Agente de Licitação, abaixo assinado, designado pela Portaria nº 

247/2019, assinada e publicada no DOE/MA 03/07/2019, no uso de suas atribuições 

legais, informa aos interessados em participar da licitação em referência, objetivando a 

Contratação de empresa especializada na área de Engenharia e Manutenção para 

prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas e das 

instalações prediais, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, 

equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata necessários 

para a execução de serviços contínuos, eventuais, emergenciais e por demanda em 

Estabelecimentos Assistenciais em Saúde (EAS) gerenciados pela Empresa 

Maranhense de Serviços Hospitalares localizados em São Luís e Regiões, visando 

atender aos princípios da legalidade, autotutela, razoabilidade, bem como a ampliação 

da competitividade para a busca da proposta mais vantajosa para a Administração, além 

do interesse público, resolve adequar o texto do instrumento convocatório considerando 

erros de multiplicação apresentado nas planilhas orçamentária constante no Anexo I-G 

do edital. 

 

1. O subitem 1.3 do edital passa a ter a seguinte redação: 

 

1.3. O valor total estimado da contratação será de R$ 43.868.197,37 (quarenta e 

três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, cento e noventa e sete reais e 

trinta e sete centavos), conforme constante neste edital e seus anexos. 

 

1.3.1. O LOTE I - CENTRO possui o valor total estimado de R$ 

12.355.742,65 (doze milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, 

setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos); 

 

1.3.2. O LOTE II - JORDOA possui o valor total estimado de R$ 

12.247.795,12 (doze milhões, duzentos e quarenta e sete mil, 

setecentos e noventa e cinco reais e doze centavos); 

 

1.3.3. O LOTE III - CALHAU possui o valor total estimado de R$ 

9.913.104.37 (nove milhões, novecentos e treze mil, cento e quatro 

reais e trinta e sete centavos); 

 

1.3.4. O LOTE IV - MAIOBÃO possui o valor total estimado de R$ 

9.351.555,23 (nove milhões, trezentos e cinquenta e um mil, 

quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos); 

 

2. O orçamento retificado da licitação está disponível por meio do link abaixo: 

 

http://bit.ly/planilhasretificadasLE51 
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Comunica, por fim, que permanecem inalteradas as demais condições e 

termos do edital com a data da sessão de abertura ADIADA para o dia 21 de outubro 

de 2019, às 09h00min (horário de Brasília/DF), no endereço eletrônico 

“www.licitacoes-e.com.br”, sendo presidida pelo Agente de Licitação da 

CSL/EMSERH, localizado na Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – 

EMSERH, situada na Avenida Borborema, Quadra 16, n° 25, Bairro Calhau - CEP: 

65.071-360. 

 

São Luís (MA) 13 de setembro de 2019. 

 

 

_________________________ 

Raulifran da Silva Costa 

Agente de Licitação/EMSERH 

Matrícula n° 3162 

 

 

De acordo: 

 

_________________________ 

Jessica Thereza M. R. Araújo 

Presidente da CSL/EMSERH 

Matrícula n° 1753 

 


