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CONCESSÃO DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
EDITAL Nº 015/2018 - SELEÇÃO DE EMPRESA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECILIADADE DE ORTOPEDIA, PARA
ATENDIMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE DR.
JACKSON LAGO, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO – MA.

Considerando a manifestação protocolada em 01/02/2019 pela empresa NJ
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº
09.943.095/0001-51, com sede na Rua Mendes Júnior, nº 15506, sala 01, bairro Centro, CEP
65.390-000, Santa Luzia – MA, que acusa não ter sido intimada para Contrarrazoar o Recurso
interposto pela empresa EMD ACESSORIAS CLINICAS MEDICAS EIRELI - ME, julgado
em 30/01/2019;

Considerando que, de fato, não houve intimação às concorrentes do efetivo
recebimento do Recurso pela empresa EMD, a qual pudesse certificar o início da contagem do
prazo para preclusão do direito às contrarrazões;

Considerando que o item 11.2.1 do Edital prevê intimação as concorrentes e
concessão de prazo de 03 (três) dias para Contrarrazões;

DECIDE

Conhecer e ACOLHER PARCIALMENTE a manifestação da NJ Serviços
Médicos LTDA., para formalmente ordenar que se proceda a intimação das empresas
concorrentes no certame (NJ Serviços Médicos Ltda. E GOT - Grupo de Serviço Médico de
Ortopedia e Traumatologia LTDA.), convocando-as a apresentar as Contrarrazões ao
Recurso, no prazo editalício de 03 (três) dias, contados da ciência desta decisão.
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Por fim, entendendo que a ausência das contrarrazões não invalida, por si só, a
Decisão proferida em 30/01/2019, tendo em vista que a mesma poderá ser revista por
oportunidade do julgamento de eventuais contrarrazões, mantém íntegros os seus termos, bem
como a data de reabertura da Sessão, marcada para ocorrer no dia 07/02/2019.

Intimem-se os concorrentes credenciados sobre a decisão e para comparecimento à Sessão do dia
07/02/2019, por telefone e e-mail.
Encaminhe-se cópia do recurso da EMD aos demais concorrentes, para conhecimento e
apresentação de eventuais contrarrazões no prazo de 03 (três) dias.
Junte-se aos autos do processo administrativo.

São Luís, 01 de Fevereiro de 2019.

PAULA C. ASSIS
Representante Instituto ACQUA

