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EMSERH 
 

FOLHA nº:________________ 
 
Proc. nº: 27.121/2018-EMSERH 

 

Rubrica: __________________ 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
 
FEITO:  RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018-CSL/EMSERH 
 
RAZÕES:  JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
 
OBJETO:  Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

lavanderia hospitalar, incluindo o fornecimento de todo o enxoval 
necessário, em regime de comodato, bem como os insumos 
necessários e adequados à execução dos serviços, para atender as 
necessidades do Hospital Regional de Carutapera, Unidade de Saúde 
administrada pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – 
EMSERH. 

 
PROCESSO Nº: 27.121/2018-EMSERH 
 
RECORRENTE: YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA. 
 
RECORRIDO:  LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A. 
 
 
 

I – DOS FATOS 
 
 

Trata-se da análise da intenção de RECURSO ADMINISTRATIVO registrado em 
Ata da Sessão Pública lavrada em 30 de abril de 2018 pela empresa YEX GESTÃO DE 
SERVIÇOS LTDA, ora recorrente, onde esta alega a ocorrência de equívocos na análise do 
Pregoeiro quanto à aceitação do protocolo de renovação da Licença da Vigilância Sanitária 
pela empresa LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A apresentada pela Recorrida. 

 
No dia 17 de abril de 2018 foi aberta a sessão pública de licitação, da qual 

participaram 02 (duas) licitantes, a seguir: YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA, inscrita sob 
CNPJ nº 79.689.816/0001-13 e LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A, inscrita sob CNPJ nº 
06.272.575/0047-22. 

 
Após a abertura da sessão, o Pregoeiro procedeu com a abertura dos envelopes 

de propostas de preços, que foram lidos em voz alta para conhecimento de todos e inicio da 
fase de lances quer resultou com a empresa LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A ofertando o 
menor lance que foi de R$ 9,95 (nove reais e noventa e cinco centavos) por kg de roupa. 

 
Ato Continuo o Pregoeiro precedeu com a abertura do envelope de habilitação da 

empresa LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A, que após análise dos documentos habilitou a 
empresa e declarou vencedora do certame, momento em que passou a proposta de preço e a 
documentação de habilitação para que fosse analisado pelo representante credenciado da 
empresa  YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA, que manifestou interesse de interpor recurso 
contra a decisão do Pregoeiro que habilitou a empresa LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A, 
alegando que foi apresentado Licença da Vigilância Sanitária nº 252-SS vencida juntamente 
com o protocolo de solicitação de renovação junto a Superintendência de Vigilância Sanitária 
do Maranhão, conforme Processo nº 57971/2018-SES de 08/03/2018. 
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EMSERH 
 

FOLHA nº:________________ 
 
Proc. nº: 27.121/2018-EMSERH 

 

Rubrica: __________________ 

Ressalta-se que fora publicada o Esclarecimento 001, em 13/04/2018, onde o 
Pregoeiro após análise ao questionamento da empresa ELIS BRASIL, esclarece: 

 
“No caso do Alvará Sanitário, da Certidão de Regularidade junto a 
Polícia Federal e a Anotações de Responsabilidade Técnica 
estejam vencidas, serão aceitos protocolos de solicitação de 
renovação, desde que tenha sido requerido no prazo mínimo que 
anteceder o vencimento constante na legislação sanitária 
Municipal/Estadual ou Distrital da sede da licitante” 

 
 

II – DAS PRELIMINARES 
 
 

O Recurso Administrativo, com as razões, não foi apresentado pela empresa 
YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA, conforme disposto no subitem 10.1.2 do edital. 

 
A intenção do recurso objetiva a inabilitação da empresa LAVEBRAS GESTÃO 

TEXTEIS S.A pelos motivos já citados em ATA da Sessão Pública de 17 de abril de 2018, a 
seguir: a) Quanto a apresentação do protocolo de renovação da Licença da Vigilância Sanitária 
pela empresa LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A. 

 
Conforme consta nos autos, tanto a empresa YEX GESTÃO DE SERVIÇOS 

LTDA quanto à empresa LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A, não apresentaram suas 
RAZÕES e CONTRARAZÕES, respectivamente, no prazo legal. 
 
 

II – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 
 
 

O juízo de admissibilidade consiste na análise da presença ou ausência dos 
pressupostos de admissibilidade recursais, isto é, dos requisitos que devem estar presentes 
para que o recurso seja admitido, recebido e aceito pelo pregoeiro para julgamento do mérito. 

 
Assim privilegiando o Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, a intenção 

recursal apresentada pela recorrente em Sessão Publica no dia 17 de abril de 2018, a fim de 
dar oportunidade ao licitante apresentar posteriormente suas razões recursais. 

 
Contudo, a empresa YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA, não apresentou as 

razões recursais dentro do prazo de 05 (cinco) dias previsto no edital, até o dia 24/04/2018, na 
CSL/EMSERH. Assim sendo, a recorrente não obedeceu ao subitem 10.1.2 do edital do Pregão 
Presencial nº 014/2018– CSL/EMSERH, desta forma apesar de ter manifestado intenção 
recursal seu recurso carece de razões visto que estas não foram protocoladas. 

 
Registra-se ainda que recorrido, empresa LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A, 

também não apresentou contrarrazões no prazo previsto no edital, conforme subitem 10.1.2. e 
registrado em Ata da Sessão Pública lavrada em 17 de abril de 2018. 

 
A prerrogativa da admissibilidade recursal conferida ao pregoeiro não viola os 

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório; ao contrário, coaduna-se com o 
princípio constitucional da eficiência previsto, de forma expressa, no art. 37 da Constituição 
Federal e com o princípio da celeridade processual, ambos exigidos.  
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EMSERH 
 

FOLHA nº:________________ 
 
Proc. nº: 27.121/2018-EMSERH 

 

Rubrica: __________________ 

Apesar do direito de interpor recurso efetivamente ser exercido com a 
manifestação motivada em sessão, as razoes recursais são fundamentais para complemento e 
esclarecimento dos motivos do recurso, sendo portanto importante para a formação do 
entendimento e convencimento do julgador. 

 
Considerando a falta das razões e contrarrazões oferecidas tanto pela 

Recorrente quanto pela Recorrida, respectivamente, diligenciamos junto à SUVISA/SES, nos 
moldes do Art. 50, §1 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, quanto 
ao pedido de renovação da licença sanitária da empresa LAVEBRAS GESTÃO TÊXTEIS S.A 
(fl. 480), obtendo a devida resposta através do Ofício Nº 38-2018/NJUR/SUVISA/SES-MA, a 
seguir: 

 
“Conscientes da relevância e da necessidade dessa manifestação 

e, visando, mormente, estabelecer resposta, a contento, esta 
SUVISA/SES vem por meio deste expediente informar que a 
prelecionada empresa em questão teve sua Licença Sanitária 
(Alvará Sanitário nº 252/2017) prorrogada por 60 (sessenta) Dias, 

(Até 06 de julho de 2018) ...” 
 

II – DAS FORMALIDADES LEGAIS 
 
 

Cumpridas as formalidades legais, registra-se que todas as empresas 
participantes foram notificadas do interesse na interposição de recurso pelo ora recorrente e 
dos prazos para interposição de recurso e contrarrazões conforme registrado em Ata da 
Sessão Pública lavrada em 30 de abril de 2018. 
 
 

III – DAS RAZÕES DO RECURSO 
 
 

Ratifica-se que a empresa YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA não 
apresentou suas RAZÕES, no prazo legal, sendo prejudicado o melhor julgamento do recurso. 

 
Desta forma, requer a recorrente, que seja conhecido e provido o sute recurso, 

para reformar a decisão do Pregoeiro, inabilitando a empresa LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS 
S.A, ante as irregularidades apontadas. 
 
 

IV – DAS CONTRARRAZÕES 
 
 

Ratifica-se que a empresa LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A não 
apresentou suas CONTRARRAZÕES, no prazo legal, sendo prejudicado o melhor julgamento 
das contrarrazões e consequentemente o recurso. 

 
 

VI. CONCLUSÃO 
 

Com base no exposto acima, este Pregoeiro firma convencimento no sentido 
de que, em que pesem os argumentos da recorrente e da recorrida, tal pleito não merece 
acolhimento, posto que, o presente recurso com a finalidade de inabilitar a empresa 
LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A alegando quanto a apresentação do protocolo de 
renovação da Licença da Vigilância Sanitária pela empresa RECORRIDA. Nesse âmbito, 
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mantém-se incólume, por seus próprios fundamentos, a decisão que habilitou a empresa 
LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A. 

 
VII. DISPOSITIVO 

 
Pelo exposto, em respeito ao instrumento convocatório e em estrita observância 

aos demais princípios da Licitação, NÃO CONHEÇO do recurso apresentado pela empresa 
YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA, tendo em vista a carência de pressuposto de 
admissibilidade recursal, para no MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão 
quanto a habilitação a Recorrida. 

 
Desta forma, nada mais havendo a relatar submetemos à Autoridade 

Administrativa Superior para apreciação e decisão. 
 

 
São Luís/MA, 14 de maio de 2018. 

 
Francisco Assis do Amaral Neto 

Pregoeiro da EMSERH 
 
Ciente 
 
 
Jéssica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 

 
 


