
 

 

NOTIFICAÇÃO N° 004 

 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 046/2018-EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90.060/2019-EMSERH 

 

Assunto: Restituição do prazo de contrarrazões 

A Presidente da Comissão Setorial de Licitação, abaixo assinado, designada pela Portaria 

n° 389, datada e publicada no DOE em 10 de outubro de 2019, comunica aos licitantes participantes da 

licitação em referência, objetivando a Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de 

Serviços Médicos para atender a demanda da CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO 

MARANHÃO, pelos motivos que seguem: 

Considerando o disposto na Ata da sessão pública realizada em 12 de novembro de 

2019, cujo teor dispõe sobre o procedimento para solicitação de recursos apresentados no certame, 

por parte das empresas participantes; 

Considerando que a licitante INSTITUTO GESTÃO E SAÚDE LTDA solicitou à Comissão 

Setorial de Licitação – CSL, no dia 22 de novembro de 2019, pela Ouvidoria/EMSERH, os recursos 

interpostos pela licitante INSTITUTO TRANSFORMAR, o qual versa acerca da proposta técnica da 

mesma, para fins de contrarrazões; 

 Considerando que a solicitação do INSTITUTO GESTÃO E SAÚDE LTDA atendeu à 

orientação da Comissão Setorial de Licitação. 

Considerando que o prazo regular para apresentação das contrarrazões iniciou em 21 de 

novembro e findou em 27 de novembro de 2019. 

Considerando que somente na presente data a Comissão Setorial de Licitação procedeu 

a copia do recurso solicitado do Processo Administrativo nº 90.060/2019, para a empresa INSTITUTO 

GESTÃO E SAÚDE LTDA, o que inviabilizou a confecção da petição de contrarrazões; 

Diante do exposto, restituiu-se ao INSTITUTO GESTÃO E SAÚDE LTDA o prazo de 

04 dias úteis para apresentação das contrarrazões, com termo inicial em 28 de novembro de 

2019 e final em 03 de dezembro de 2019, considerando que o pedido de cópia ocorreu no 

segundo dia do prazo regular para apresentação das contrarrazões. 

Na oportunidade, informa-se que as contrarrazões deverão ser protocoladas 

fisicamente, junto à Comissão Setorial de Licitação, em dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 

Registra-se que a presente Notificação foi enviada aos licitantes para os e-mails 

cadastrados na sessão de recebimento dos envelopes encontrando-se também disponível para 

consulta no sítio eletrônico da EMSERH: https://www.emserh.ma.gov.br. 

 

São Luís/MA, 28 de novembro de 2019. 

 
_______________________________ 

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