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ERRATA N° 002 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 056/2019 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 80.143/2019 – EMSERH 

 

O Agente de Licitação, designado pela Portaria nº 247/2019, datada e publicada 

no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 03 de julho de 2019, no uso de suas atribuições 

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

Contratação de empresa especializada no serviço de locação de veículos automotores 

com quilometragem livre, seguro total e todos os equipamentos de série exigidos por lei, 

visando suprir às necessidades do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão - 

HEMOMAR, administrado pela EMSERH, com base na manifestação da Gerência de Logística 

da EMSERH, as seguintes alterações no edital: 

 
1. A CLÁUSULA 4.9.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL E A 

CLAÚSULA 5.2.5 DA MINUTA DE CONTRATO – ANEXO IV DO EDITAL, PASSAM A 
TER A SEGUINTE REDAÇÃO: 

 
“Os veículos deverão ser entregues com seguro total contra: colisão, roubo, furto e 
incêndio, responsabilidade civil e cobertura de terceiros, danos materiais e danos 
corporais, sendo a CONTRATADA globalmente responsabilizada dos direitos 
estabelecidos em seguros que venha a contratar, inclusive pelas franquias, sem ônus e 
responsabilidades para a CONTRATANTE, sendo que a plena isenção de 
responsabilidade da CONTRATANTE estende-se também aos casos de avarias de 
pequena monta, nos veículos locados e de terceiros, ocorridas de forma involuntária, 
decorrentes de uso e casos fortuitos e que não ensejam a utilização dos serviços da 
seguradora, salvo os casos em que o empregado da EMSERH tenha concorrido para 
tal, através de dolo ou culpa, o que somente será apurado em processo 
administrativo interno. 

 
 

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

edital, ficando remarcada a data da Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica nº 056/2019 – 

CSL/EMSERH, para o dia 10 de Setembro de 2019, às 09h00min (horário local), no Sistema 

Licitações-E, através do site www.licitacoes-e.com.br. 

 
 

São Luís (MA) 14 de agosto de 2019. 
 

 
Igor Manoel Sousa Rocha 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 515 

De acordo: 
 
________________________ 
Jessica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matricula n° 1753 
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