ERRATA Nº 002
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 Anexo IV - Minuta do Contrato, resolve alterar
a CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA GARANTIA, que passará a ter a seguinte redação:
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA GARANTIA
26.1. A Contratada deverá prestar garantia no ato da assinatura do contrato, no valor
correspondente a 1% (hum por cento) do valor anual do contrato, na modalidade a
ser escolhida pela mesma, que ficará sob a responsabilidade da EMSERH, consoante
ao Regulamento Interno de Licitação e Contratos da EMSERH.
26.2. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
I - caução em dinheiro;
II - seguro-garantia;
III - fiança bancária.
26.3. A garantia prestada pelo contratado deve ser renovada a cada prorrogação ou
renovação contratual e complementada em casos de aditivos.
26.4. A garantia somente será liberada após o integral cumprimento de todas as
obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos
causados à CONTRATANTE ou terceiros, bem como ante a comprovação do
pagamento pela CONTRATADA.
Comunicamos que está ERRATA 002 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 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
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