
                                                                     

COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 72/2019

Objeto: Contratação de  empresa  especializada  para  a  prestação  dos
serviços de  assistência  médica,  com cobertura  no estado do Rio Grande do Sul,
destinado  aos  empregados  do  CRCRS,  com  a  possibilidade  de  inclusão  de
dependentes,  a  critério  do  titular,  englobando  assistência  médica,  ambulatorial  e
hospitalar,  bem  como  exames  complementares  e  serviços  auxiliares, sem
coparticipação e sem carência,  conforme quantidades, especificações, condições e
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, com atendimento aos dispositivos
da Lei n.º 9.656/98 e suas alterações. 

O Pregoeiro que abaixo assina,  designado pela Portaria  n.º  039/2018,  de
09/01/2018, comunica aos interessados no processo licitatório em epígrafe, que a empresa
DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA., CNPJ n.º 01.387.625/0001-
10, apresentou recurso administrativo, tempestivamente, na data de 01/11/2019, protocolado
sob nº 001042/2019. Assim, nos termos do inciso XVIII do Art. 4º da Lei n.º 10.520/2002 e
Art.  26  do  Decreto  n.º  5.450/05,  concede-se  o  prazo  legal  para  apresentação  das
contrarrazões para o referido recurso, se for o caso.

O inteiro teor do termo recursal encontra-se disponível na sede do CRCRS,
localizada  na  Av.  Praia  de  Belas,  n.º  1554,  em Porto  Alegre-RS,  sendo-lhe,  desde  já,
franqueadas vista e cópias do Processo Administrativo n.º  72/2019, referente ao Pregão
Eletrônico n.º 02/2019. 

Base normativa: Conforme inciso XVIII do art. 4º da Lei n.º 10.520/02 (Institui no âmbito da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, a modalidade de licitação denominada pregão), declarado o
vencedor,  qualquer  licitante  poderá  manifestar  imediata  e  motivadamente  a  intenção de recorrer,
quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias,
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos, e  Art. 26 do Decreto 5.450/05 (Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de
bens e serviços comuns, e dá outras providências), declarado o vencedor, qualquer licitante poderá,
durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar
sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões
de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-
razões  em igual  prazo,  que  começará  a  contar  do  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

   Porto Alegre, 04 de novembro de 2019.

    Romoaldo Barros da Silva     
          Pregoeiro 
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