
 
 
 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

 

 

Av. Borborema, Nº 25 - Q 16 - Calhau CEP: 65.071-360, São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 | CNPJ: 18.519.709/0001-63 
Página 1 

PROCESSO Nº   114.694/2020 

 
FOLHA: ________________ 

 
RUBRICA: ______________ 

NOTIFICAÇÃO N° 001 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 415/2021 - CSL/EMSERH 
  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114.694/2021 – EMSERH 
 
 

Assunto: Aviso de Prazos Recursais. 
 

O Agente de Licitação da EMSERH, abaixo assinado, notifica os 
participantes da licitação em epigrafe, objetivando a contratação de empresa(s) 
especializada(s) no ramo de engenharia para a prestação de serviços de manutenção 
preventiva, corretiva e preditiva nas subestações de energia, com fornecimento de 
ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e peças de reposição, com 
disponibilidade de serviços de atendimentos emergenciais nas dependências das unidades de 
saúde administradas pela Empresa Maranhense de serviços Hospitalares - Emserh, que o 
prazo para apresentação das RAZÕES RECURSAIS Iniciará no dia 06/01/2022 e 
encerrará no dia 12/01/2022, e que o prazo para apresentação das CONTRARRAZÕES 
iniciará no dia 13/01/2022 e encerrará no dia 19/01/0222, 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), 05 de janeiro de 2022. 

 
 
 

___________________________________ 
Francisco Assis do Amaral Neto 

Agente de Licitação da EMSERH 
Matrícula nº 536 
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