
            
 

                      INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL. 

ATA DE JULGAMENTO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº 02/2022 

 

O INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, 

através da Comissão de Licitação, vem, após a publicação da Ata de Julgamento que 

declarou como vencedora do Edital de Concorrência nº 02/2022, a empresa QUANTICA 

SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA., informar que manifestaram interesse em interpor 

recurso as empresas 4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 

20.476.731/0001-15, assim como a empresa SONOSCAPE DIAGNÓSTICO MÉDICOS 

LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 09.720.238/0001-66. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que após a realização de vistas dos autos, em 08/02/2022, 

realizada pelas empresas acima relacionadas, essa Comissão de Licitação, mesmo diante da 

ausência de previsão específica para recurso em Edital, por liberalidade, concedeu o prazo 

de 02 (dois) dias úteis para apresentação de Recurso Administrativo, o qual fora 

tempestivamente apresentado pela empresa SONOSCAPE DIAGNÓSTICO MÉDICOS 

LTDA.. 

No que se refere à empresa 4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI, diante da 

desclassificação de sua proposta por declaração de inexequibilidade pela Comissão de 

Licitação, essa ao invés de apresentar Recurso Administrativo, apresentou Notificação 

Extrajudicial, objetivando a concessão de prazo de 48hs para comprovação de 

exequibilidade da proposta apresentada, deliberando essa Comissão de Licitação pelo 

deferimento do pedido realizado, devendo as justificativas serem apresentadas até às 18hs 

do dia 14/02/2022, mediante encaminhamento para o e-mail licitacoes.hegv@ipcep.org.br 

ou entregues fisicamente no novo endereço do IPCEP, localizada na Rua Victor Civita, nº 

66, Edifício 5, Bloco 1, Sala 303 – Condomínio Rio de Office Park Jacarepaguá – Rio de 

Janeiro – RJ, também até às 18hs. 

Por fim, considerando o deferimento do prazo de 48hs para apresentação, pela empresa 4ID 

MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI, de justificativas quanto à possível exequibilidade da 

proposta apresentada, a Comissão de Licitação, através da presente ata, vem suspender a 

tramitação do processo, até o fim do prazo ora concedido, para somente após passar à análise 
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dos Recursos apresentados, garantindo o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação de 

novo recurso após publicação da deliberação da Comissão de Licitação quanto às 

justificativas porventura apresentadas. 

 
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2022. 
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