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PROCESSO Nº   2.951/2021 

 
FOLHA: ________________ 

 
RUBRICA: ______________ 

NOTIFICAÇÃO N° 001 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 048/2021 - CSL/EMSERH 
  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.951/2021 – EMSERH 
 
 

Assunto: Aviso de Prazos Recursais. 
 

O Agente de Licitação da EMSERH, abaixo assinado, comunica aos 
participantes da licitação em epigrafe, objetivando a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar, visando o 
fornecimento de dietas gerais e específicas destinadas à pacientes (adultos e infantis) e 
acompanhantes legalmente instituídos (lei federal nº 8.069. de 13/07/90 e lei federal n.º 
10.741, DE 01/10/03), além de refeições para funcionários autorizados das unidades de 
saúde (de acordo com a portaria SES/MA n°448, de 01 de agosto de 2019), assegurando 
uma alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, englobando a 
operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades de produção e distribuição, para 
atender as necessidades do Hospital de Cuidados Intensivos – HCI, unidade de saúde 
administrada pela Emserh, que o prazo para apresentação das RAZÕES RECURSAIS 
iniciará no dia 29/03/2021 e encerrará no dia 05/04/2021, e que o prazo para 
apresentação das CONTRARRAZÕES iniciará no dia 06/04/2021 e encerrará no dia 
12/04/2021, nos termos do edital, ficando desde já todos os presentes notificados. 

 

As razões do recurso bem como as contrarrazões deverão ser 
encaminhadas por meio do endereço eletrônico “csl@emserh.ma.gov.br”, com cópia para 
“amaral.neto@emserh.ma.gov.br” e/ou “amaralneto.cslemserh@gmail.br” e/ou 
amaralneto.cslemserh@gmail.com e/ou protocolados na Sala da Comissão Setorial 
de Licitação - CSL, localizada na Avenida Borborema, Quadra n° 16, n° 25, Calhau. CEP: 
65.071-360 – São Luís/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min e 
14h00min às 18h00min, conforme edital. 

 

A licitante que desejar ter vistas aos documentos apresentados pelas 
demais licitantes deverá encaminhar solicitação para os e-mails. 

 

Esclarecimentos adicionais serão prestados no mesmo endereço e/ou pelos 
e-mails amaral.neto@emserh.ma.gov.br e/ou “amaralneto.cslemserh@gmail.br” 
e/ou csl@emserh.ma.gov.br.  

 
São Luís (MA), 25 de março de 2021. 

 
 
 

___________________________________ 
Francisco Assis do Amaral Neto 

Agente de Licitação da EMSERH 
Matrícula nº 536 
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