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ERRATA Nº 001 

 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 074/2019-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 137.789/2018 – EMSERH 
 

O Agente de Licitação da EMPRESA MARANHENSE DE 
SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, com base em análise realizada pela Gerência 
de Engenharia e Manutenção retifica o Edital nos itens/subitens a seguir: 

 
➢ Lê-se Corretamente no edital: 
 

12.4 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 

12.4.1.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL. 

a) Registro e/ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional Engenharia e 
Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Arquitetura - CAU, da sede da 
licitante, vigente; 

b) Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica 
Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado que 
comprove ter a licitante capacidade para execução de serviços com características 
semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao 
objeto desta licitação, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) declaração(ões) que 
comprovem a execução das seguintes parcelas de maior relevância técnica e 
valor significativo, a saber: 

• Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar 
condicionado e instalação e desinstalação de ar condicionado, com características 
de porte igual ou 30% do quantitativo do respectivo lote objeto da licitação. 

b.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser impresso(s) em papel timbrado do eminente, 
constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus 
sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor 
responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função; 

b.2) Será aceito o somatório dos quantitativos apresentados em atestados de 
capacidade técnica (Acórdão TCU n° 1.983/2014 – Plenário). 

12.4.1.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

a) Registro e/ou Inscrição dos seus Responsáveis Técnicos no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de 
Arquitetura - CAU, vigente; 

b) Comprovação da empresa de possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista para entrega das propostas os seguintes PROFISSIONAIS DE NIVEIS 
SUPERIOR pelo menos 01 (um) Engenheiro(a) Mecânico detentor de Atestado de 
Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA 
ou Conselho Regional de Arquitetura - CAU acompanhado da respectiva Certidão 
de Acervo Técnico-CAT, em nome dos responsáveis técnicos apresentados, na 
qual fique comprovada que tenham prestado ou estejam prestando serviços 
compatíveis com o objeto da presente licitação. 

b.1) Para a comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(eis) técnico(s) 
com a empresa será admitida a apresentação de: CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA emitido pelo CREA E/OU CAU onde constará todos os 
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responsáveis técnicos e sócios da empresa, CÓPIA DA CARTEIRA DE 
TRABALHO (CTPS), FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO, CONTRATO 
SOCIAL DA EMPRESA (no caso de sócio); 

• CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ou; DECLARAÇÃO DE 
CONTRATAÇÃO FUTURA do profissional, desde que acompanhada da 
DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA/CONCORDÂNCIA assinado pelo profissional; 

b.2) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma 
empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 

c) Declaração formal e expressa da licitante indicando o(s) profissional(is) que 
atuará(ão) como responsável(is) técnico(s) pela execução dos serviços; 

d) Declaração formal e expressa da licitante informando que disponibilizará 
Equipe Técnica de Apoio à execução dos serviços, com a indicação nominal, 
qualificação e número do registro ou inscrição nas respectivas entidades 
profissionais competentes. A equipe técnica deverá ser composta de Engenheiros 
Mecânicos, Técnicos em Refrigeração e Auxiliares de Mecânicos;” 

12.4.1.3. A CONTRATADA deverá apresentar declaração de disponibilidade ou de 
que a empresa reúne condições de entregar do CERTIFICADO CTF-IBAMA 
emitido pelo órgão competente. (Acordão 2872/2014-Plenário). 

Comunicamos que está 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, comunico que permanecem mantidas as demais 

condições editalícias e a data da Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica nº 

074/2019-CSL/EMSERH fica REMARCADA para as 08h30min do dia 12 de novembro 

de 2019, por meio do site www.licitacoes-e.com.br. 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), 14 de outubro 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 

Matrícula nº 515 
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