
 

 

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 

 

NOTIFICAÇÃO n° 001  

LICITAÇÃO PRESENCIAL nº 039/2019 – CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 29.8254/2018-EMSERH 

 

ASSUNTO: COMUNICAÇÃO SOBRE RECEBIMENTO INTEMPESTIVO DE 

ENVELOPE CONTENDO DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO, HABILITAÇAO E 

PROPOSTA DE PREÇOS, VIA CORREIOS. 

 

  

A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH, por 

intermédio da Agente de Licitação abaixo signatária, designada pela Portaria nº 

358, de 27 de novembro de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado do 

Maranhão em 27 de novembro de 2018, NOTIFICA os licitantes participantes 

da LICITAÇÃO PRESENCIAL nº 039/20198 – CSL/EMSERH, tipo menor preço 

por item, modo de disputa aberto, objetivando a Contratação de empresa para 

o fornecimento de materiais médico hospitalares, do tipo cânula para 

biópsia e cânula para aspiração de medula óssea, para atender as 

necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH, que 

os envelopes contendo os documentos de credenciamento, proposta de preços 

e habilitação da empresa PROMED COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS 

HOSPITALARES somente foram entregues na Sede da EMPRESA 

MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH no dia 

14/06/2019 às 10h34min. Ocorre que a sessão pública para recebimento 

dos envelopes fora aberta às 09h00min do dia 14/06/2019, conforme 

previamente divulgado e devidamente registrado no aviso de licitação e 

publicado por todos os meios de comunicação cabíveis. Deste modo, a 

Agente de Licitação não acolheu os documentos para fins de participação 

na licitação, considerando que no momento do recebimento dos envelopes 

o certame já encontrava-se na fase de lances. No mais, a Agente de Licitação 

informa ainda que os envelopes encaminhados pela empresa PROMED 

COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES encontram-se à disposição 

da Empresa, devendo a licitante retirá-lo no prazo de até 120 (cento e vinte dias), 

conforme previsto no subitem 7.6 do Edital. 

São Luís (MA), 01 de julho de 2019. 
 

Osmália Roberta de Oliveira Borges 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 5.873 


