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NOTIFICAÇÃO N° 002/2018 – CSL/EMSERH 
 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 - CSL/EMSERH 
  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 61.167/2018-EMSERH 
 

Assunto: Aviso de Prazos Recursais (Item 1 – Cota Principal) 
 

O Agente de Licitação da EMSERH, abaixo assinado, comunica aos 

participantes da licitação em epigrafe, objetivando o Registro de Preços para contratação 

de empresa especializada em confecção de camisetas com impressão silkscreen, que 

considerando a desclassificação da empresa MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA 

AQUINO para o ITEM 1 (Cota Principal) por não ter apresentado a proposta readequada 

ao valor final descumprindo o subitem 10.20 do edital e considerando a aceitação e 

habilitação da empresa NOVAGRAF INDÚSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA – EPP para 

o referido item na sessão pública do dia 17/07/2018, informo que o prazo para apresentação 

das razões recursais iniciará no dia 02/08/2018 e encerrará no dia 08/08/2018, e que o 

prazo para apresentação das contrarrazões iniciará no dia 09/08/2018 e encerrará no dia 

15/08/2018, nos termos do subitem 10.1 do edital, ficando desde já todos os presentes 

notificados. 

Será dada ciência aos licitantes dos recursos interpostos por meio dos 

endereços eletrônicos fornecidos pelas licitantes, no Anexo I – Credenciamento e que 

serão notificadas do resultado do julgamento dos recursos, o que também será divulgado no 

site eletrônico da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br). Caso as licitantes desejem obter 

cópia dos documentos juntados aos autos, a solicitação deverá ser feita, pessoalmente, 

junto à Ouvidoria da EMSERH, ou eletronicamente, através do sítio 

http://www.acessoainformacao.ma.gov.br. As razões recursais bem como as 

contrarrazões deverão ser protocoladas na Comissão Setorial de Licitação – CSL/EMSERH, 

situado na Avenida Borborema, Qd. 16, n° 25, Calhau – CEP: 65.071-360 São Luís/MA 

nos termos do subitem 10.2 do edital. 

Esclarecimentos adicionais serão prestados no mesmo endereço e/ou pelos e-

mails raulifran.emserh@gmail.com e/ou csl@emserh.ma.gov.br.  

 
São Luís (MA), 01 de agosto de 2018. 

 
 

________________________ 
Raulifran da Silva Costa 

Agente de Licitação da EMSERH 
Matricula n° 3162 
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