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ERRATA Nº 001 

 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 049/2019-CSL/EMSERH 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 85.337/2018 – EMSERH 

 

O Agente de Licitação da EMPRESA MARANHENSE DE 

SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, após reanálise do Edital, resolve alterar o 

Subitem 9.4 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que passará a ter a seguinte redação: 

 

9.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

9.4.1. As licitantes ficarão obrigadas a apresentar ATESTADO(S) DE 
CAPACIDADE TÉCNICA, em nome do licitante, fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) 
ter o licitante fornecido o serviço em instituições de saúde ou 
similares, pertinente e compatível com o objeto deste Termo, em 
características, quantidades e prazos. 

 

9.4.1.1. O atestado deverá conter pelo menos: prazo contratual com 
data de início e término, local da prestação dos serviços; 
natureza da prestação dos serviços; quantidade de refeições 
fornecidas, no prazo de vigência do contrato, informando a 
média diária de refeições, caracterização do bom desempenho 
do licitante; identificação da pessoa jurídica emitente, bem 
como o nome e o cargo do contratante da licitante. 

 

9.4.2. Comprovante de que a Licitante possui experiência comprovada na 
produção e distribuição de alimentação e nutrição hospitalar 
equivalente à um percentual de no mínimo 30% do objeto previsto 
neste Termo de Referência. A experiência se comprovará por meio 
de cópias de contratos de serviços prestados, podendo estes serem 
somados. 

 

9.4.3. Comprovante de REGISTRO OU INSCRIÇÃO da empresa junto ao 
Conselho Regional de Nutricionistas (CRN) com jurisdição sobre 
o domicílio da sede da licitante; 

 

9.4.4. Comprovação de que possui em seu quadro de pessoal (vínculo 
empregatício), pelo menos 01 (um) profissional de nível superior, 
graduado em nutrição, responsável técnico pelo acompanhamento 
da execução dos serviços. 

 

9.4.5. Juntamente com a comprovação de vínculo empregatício, a licitante 
deverá apresentar:  

 

a) Comprovante de regularidade deste profissional junto ao conselho 
de classe a que pertence; 

 

b) Comprovante de vínculo empregatício se dará por meio de 
apresentação de contrato de prestação de serviços como 
profissional liberal registrado em cartório ou carteira de trabalho 
profissional (CTPS) em que conste o licitante como contratante, ou 
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caso seja sócio, a comprovação dar-se-á mediante ato constitutivo 
da empresa;  

 

9.4.6. DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE do 
aparelhamento técnico adequado e do elenco básico de insumos 
essenciais para o cumprimento do objeto;  

 

9.4.7. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA do Termo de Referência; 
 

9.4.8. DECLARAÇÃO da licitante de que vistoriou e tomou conhecimento 
das condições das instalações das Unidades de Saúde onde serão 
prestados os serviços, ou Declaração da licitante de que tem 
conhecimento das condições das instalações da Contratante onde 
serão prestados os serviços, conforme modelos nos anexos IV e V 
deste Termo.  

 

9.4.9. ALVARÁ da Vigilância Sanitária competente (Município ou Estado) 
da sede da licitante. 

 

Comunicamos que está ERRATA 001 será disponibilizado no site da 

EMSERH, www.emserh.ma.gov.br, com as alterações realizadas. 

 

Por fim, comunico que permanecem mantidas as demais condições edilícias 

e FICA REMARCADA a data da Sessão de Abertura da Licitação Presencial nº 49/2019-

CSL/EMSERH para as 09h00min do dia 16 de agosto de 2019, no Auditório da Sede da 

EMSERH. Esclarecimentos adicionais serão prestados, de segunda a sexta, das 

08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, 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), 18 de julho de 2019. 

 

 

Francisco Assis do Amaral Neto 

Agente de Licitação da EMSERH 

Matrícula nº 536 

 

De acordo: 

Igor Manoel Sousa Rocha 

Presidente Substituto da CSL/EMSERH 

http://www.emserh.ma.gov.br/

