
 

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 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 309155/2017 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 – CSL/EMSERH 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de saúde para atender as 
demandas da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
Imperatriz.  

 

DECISÃO 

 

Trata-se da análise e julgamento das razões recursais apresentadas pelas 

empresas TOTALMED – SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (fls. 1177/1193), CEANEST – 

CENTRAL DE ANESTESIA LTDA (fls. 1194/1203) e CONFAZ – COOPERATIVA DE TRABALHO LTDA 

(fls. 1205/1211).  

 

As contrarrazões não foram ofertadas pelas empresas INSTITUTO BRASILEIRO DE 

INTEGRAÇÃO SOCIAL – IBIS (fls. 1213/1220), CEANEST – CENTRAL DE ANESTESIA LTDA (fls. 

1222/1237) e CONFAZ – COOPERATIVA DE TRABALHO LTDA (fls. 1239/1245).  

 

A sessão pública que declarou as empresas habilitadas para as fases seguintes da 

licitação ocorreu dia 25/06/2018 (fls. 1154/1156), sendo oportunizado prazo de 05 (cinco) dias 

úteis para apresentação de recurso (26/06 a 04/07) e contrarrazões pelo mesmo prazo (05/07 

a 11/07).   

 

Ato contínuo, às fls. 1251/2463, apreciando os recursos administrativos a 

comissão de licitação não acolheu as razões recursais, mantendo sua decisão que declarou 

habilitadas as empresas: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH, INSTITUTO 

BRASILEIRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – IBIS, CONFAZ COOPERATIVA DE TRABALHO LTDA e 

CEANEST – CENTRAL DE ANESTESIA LTDA.  

 

Com efeito, dispõe o art. 218 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos 

da EMSERH: 

 

O recurso será dirigido ao Presidente da EMSERH, por intermédio da 
Comissão Setorial de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento do recurso. 

 

Nesse passo, tendo em vista os fundamentos externados pela Comissão de 

Licitação em sua decisão, convém salientar o disposto pelo art. 15 da Lei nº 8.959/2009, que 

estabelece normas gerais para a elaboração e tramitação dos atos e processos administrativos 

no âmbito do Poder Executivo do Estado do Maranhão, in verbis: 
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Art. 15 - A motivação deverá indicar as razões que justifiquem a edição do 
ato, sobretudo a regra de competência, os fundamentos de fato e de direito, 
assim como a finalidade objetivada. 
Parágrafo único - A motivação do ato administrativo poderá consistir na 
remissão a pareceres ou manifestações proferidas no respectivo processo 
administrativo. (G.N.) 

 

É aquilo que a doutrina denomina “motivação aliunde dos atos administrativos”, 

ou seja, o Gestor justifica seu ato com esteio em motivos já proferidos em ato anterior, sem 

precisar repeti-los. 

 

Pelo exposto, não havendo qualquer ponto a divergir, encampo, in totum, as 

razões de decidir expendidas pela Comissão de Licitação, para CONHECER e, no mérito, NEGAR 

PROVIMENTO aos recursos Administrativos de TOTALMED – SERVIÇOS MÉDICOS 

ESPECIALIZADOS, CEANEST – CENTRAL DE ANESTESIA LTDA e CONFAZ – COOPERATIVA DE 

TRABALHO LTDA, de forma a manter a decisão que declarou habilitadas as empresas 

TOTALMED – SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO 

– IGH, CONFAZ – COOPERATIVA DE TRABALHO LTDA, ALMEIDA & ALMEIDA LTDA, CEANEST – 

CENTRAL DE ANESTESIA LTDA e INSTITUTO BRASILEIRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – IBIS.  

 

Retornem-se os autos à Comissão Setorial de Licitação/EMSERH para os devidos 

fins. 

 

São Luís-MA, 16 de agosto de 2018. 

 

 

VANDERLEY RAMOS DOS SANTOS 

- Presidente da EMSERH - 

 


