
 
 
 
 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
Av. Borborema Q - 16, Nº 25, Calhau CNPJ: 18.519.709/0001-63 

CEP: 65071-360 – São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 

CSL / EMSERH 
Folha:____________ 
Proc. nº 224.653/2019 
Rub:_____________ 

ERRATA N° 001 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 093/2019 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 224.653/2019 – EMSERH 
 

A Agente de Licitação, abaixo assinado, designada pela Portaria nº 
389/2019, assinada e publicada no DOE/MA 10/10/2019, no uso de suas atribuições 
legais, informa aos interessados em participar da licitação em referência, objetivando o 
registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de 
MEDICAMENTOS DE FORMAS FARMACÊUTICAS VIA ORAL (Frascos), para 
atender as necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, e 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, 
após solicitação da Gestão Hospitalar, em resposta ao pedido de esclarecimento 
realizado pela Empresa Uni Hospitalar Ltda, qual questionou a realização de licitação 
para o medicamento Lactulose 667 MG/ML Xarope – 120 – 200 ml, pois esta empresa 
detém contrato vigente deste medicamento com a EMSERH e com alta quantidade para 
consumo, resolve adequar o texto do instrumento convocatório e Termo de Referência 
– ANEXO I do Edital, EXCLUÍDO os ITENS 22 e 23 (LACTULOSE 667 MG/ML 
XAROPE – 120 – 200 ML), conforme solicitação da Gestão Hospitalar, devido o item já 
está contemplado no Contrato n° 371/2019 – GCC/EMSERH. 

 
Por fim, comunica, que permanecem inalteradas as demais condições e 

termos do Edital, ocorrendo o ADIAMENTO da Licitação Eletrônica nº 093/2019 – 
CSL/EMSERH para o dia 29 de janeiro de 2020, às 09h00min (horário de 
Brasília/DF), no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 

 
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada, na Av. 

Borborema, Qd-16, n° 25, Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min de segunda a sexta-feira, pelos e-mails 
csl@emserh.ma.gov.br e/ou stterffanny.veras@emserh.ma.gov.br ou pelo 
Telefone (98) 3235-7333. 

. 
 

 
São Luís (MA) 10 de janeiro de 2020. 

 
 
 

Stterffanny Andrômeda Miranda Veras 
Agente de Licitação/EMSERH 

Matrícula nº 415 
 

De acordo: 
 
 

Jessica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 1753 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/



