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ILMO. SR. REPRESENTANTE LEGAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL 
DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – FUNDAHC/UFG. 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 21/2022. 
PROCESSO: 527/2022. 
 
 

3.4 – As propostas deverão estar em conformidade com todos 
os requisitos e condições da presente Seleção Pública, incluindo 
o Edital, Termo de referência, partes integrantes e inseparáveis 
deste. 
(Edital – Instrumento Convocatório de Seleção Pública nº 21/2022) 

 
 
 
  SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E 
LAVANDERIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 
20.546.182/0004-50, sediada a Rua 03, s/n, Quadra 04, Lote 08, Vila Popular, São Luís de Montes 
Belos-GO, neste ato representada pelo Sr. Antenor Amaral dos Reis, brasileiro, casado, CPF 
861.588.566-49, residente e domiciliado a Rua Thomaz Tajra, 1222, segundo andar, CEP: 74.170-
120, Bairro Jóquei – Teresina - PI, na condição de participante da Seleção Pública nº 21/2022 – 
Processo nº 527/2022, vem, respeitosamente e tempestivamente, à presença de V.Sa., com 
fundamento no item 5.7 do Edital, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO, contra a 
decisão que julgou as propostas do certame em epígrafe, o que faz com fulcro nas razões que passa 
a expor: 
 
 
 
 
1. DO CONTORNO FÁTICO 
 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – FUNDAHC/UFG. lançou seleção púbica 
objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços diários, inclusive 
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sábados, domingos e feriados de lavanderia hospitalar, para coleta de roupas, pesagem, transporte, 
separação, classificação, lavagem, desengoma, higienização e desinfecção, costura, reparo, 
remodelagem, passagem, selagem, estocagem, fornecimento, distribuição e devolução da roupa 
processada, nas dependências da contratante, tendo em vista o dimensionamento da unidade 
hospitalar, os equipamentos e pessoas essenciais e necessários ao desenvolvimento e execução das 
atividades e rotinas diárias, ininterruptas, 24 horas por dia, de acordo com os critérios dos perfis 
de serviços e atendimentos e o nível de complexidade atendida na unidade do HEJ – HOSPITAL 
ESTADUAL DE JATAÍ DR. SERAFIM DE CARVALHO localizado na Rua Joaquim Caetano, 
nº 1876, Divino Espírito Santo, CEP: 75.805-020 Jataí – GO, conforme especificações técnicas 
contidas no Termo de Referência - Anexo I. 
 
  A Recorrente participou de todas as etapas da licitação e atendeu regularmente 
todas as exigências do Edital. 
 
  Ocorre que, após análise da documentação e das propostas apresentadas, o 
comprador exarou a seguinte decisão: 
 

Julgo favorável a contratação da empresa B R LAUNDRY INDUSTRIA, 
COMERCIO E SERVICOS LTDA - ELIS de n. 13.597.279/0001-84, empresa 
habilitada e que após concessão de desconto solicitado sua proposta passou a ser R$ 3,58 
(três reais e cinquenta e oito centavos) por quilograma de roupas processada, perfazendo do 
valor estimado total de R$ 1.568.682,68 (um milhão quinhentos e sessenta e oito mil e 
seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos) pelo período de 12 (doze) meses, 
bem como atendeu aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, sendo esta a 
proposta mais vantajosa para a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG 
declaro encerrada a seção de julgamento e determino que seja imediatamente dada 
publicidade desta ata no site da FUNDAHC, para que querendo os interessados 
manifestem a intenção de recorrer via e-mail no endereço eletrônico: 
vander@fundahc.com.br, e caso queiram interpõem recurso no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis contados a partir da publicação desta ata, sob pena de preclusão. 

 
Em que pese os cuidados do Comprador na análise da documentação apresentada, a 

presente decisão deve ser reformada, eis que as empresas B R LAUNDRY INDUSTRIA, 
COMERCIO E SERVICOS LTDA - ELIS de n. 13.597.279/0001-84 e HL LAVANDERIA 
LTDA - LAVIP, inscrita no CNPJ: 18.405.020/0001-08 não apresentaram a documentação 
obrigatória exigida no edital de convocação, devendo, tais empresas, serem desclassificadas, 
conforme se demonstra a seguir: 
 
2. DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
 

Como é de vosso vasto conhecimento, o princípio da vinculação ao instrumento 
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convocatório é corolário do princípio da legalidade e impõe à Contratante e aos interessados em 
participar da seleção pública a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva. 

 
Ressalve-se que, mesmo a FUNDAHC/UFG não pertencendo a administração 

pública direta e não estando obrigada a seguir as normas estabelecidas na lei nº 8.666/93, já que é 
uma entidade privada, sem fins lucrativos, pertencente ao “terceiro setor”, acertadamente fez 
constar no item 3.4 do edital a obrigatoriedade das propostas estarem em conformidade 
com todos os requisitos e condições da seleção pública, conforme segue: 

 
3.4 – As propostas deverão estar em conformidade com todos os requisitos 
e condições da presente Seleção Pública, incluindo o Edital, Termo de 
referência, partes integrantes e inseparáveis deste. 

 
Interessante registrar que a jurisprudência é pacífica no sentido de exigir respeito aos 

termos do edital, conforme segue: 
 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO 
HOMOLOGADA. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. 
IRREGULARIDADE NA PONTUAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA 
DE DOCUMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS 
FUNDAMENTOS. 1. A superveniente adjudicação não importa na perda 
de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de 
nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração 
do contrato. Precedentes do c. STJ. 2. A pretensão do Apelante revela nítida 
ofensa ao edital, de modo que a não apresentação dos documentos nele 
previstos, ou sua posterior apresentação, vulneram a legislação que rege a 
matéria, bem como o princípio constitucional da isonomia dos participantes 
do certame, conf. art. 48 da Lei n.º 8.666/93. APELAÇÃO CÍVEL 
CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o 
(CPC): 01420054120158090051, Relator: DELINTRO BELO DE 
ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 23/07/2018, 5ª Câmara Cível, 
Data de Publicação: DJ de 23/07/2018) 

 
Assim, considerando que o edital representa lei entre as partes, todos os participantes 

e a administração devem inarredavelmente cumprir os termos ali constantes. 
 
Ocorre que as empresas B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E 

SERVICOS LTDA - ELIS (CNPJ nº 13.597.279/0001-84) e a empresa HL LAVANDERIA 
LTDA – LAVIP (CNPJ nº 18.405.020/0001-08) em desconformidade com o Edital, não 
apresentaram a documentação exigida, conforme restará demonstrado a seguir. 
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3. DA NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA B R LAUNDRY 
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ELIS – NÃO ATENDIMENTO A 
EXIGÊNCIA DO EDITAL. 

 
Após análise da documentação apresentada pelos participantes, o comprador exarou 

decisão habilitando e classificando em primeiro lugar a proposta apresentada pela empresa B R 
LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ELIS, inscrita no CNPJ: 
13.597.279/0001-84. 

 
Em que pese o extremo cuidado do Comprador na análise da documentação 

apresentada, não foi observado que a empresa B R LAUNDRY INDUSTRIA, 
COMERCIO E SERVICOS LTDA - ELIS não apresentou a documentação exigida pelo 
edital. 

 
Veja que o Edital exigiu a apresentação de documentação para qualificação técnica, 

sendo que no item 4.4, IV as proponentes deveriam, obrigatoriamente, encaminhar juntamente 
com a proposta de preços o seguinte: 

 
 

4.4 - A documentação referente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá 
em: 
 
As proponentes deverão, obrigatoriamente, encaminhar juntamente com 
a proposta de preços os seguintes documentos: 
I - Apresentar Alvará da Vigilância Sanitária pelo órgão competente; 
II - Apresentar registro do CNPJ com CNAE de serviço de lavanderia 
hospitalar; 
III - presentar fichas técnicas e FISPQs dos produtos/substâncias 
utilizados no serviço de processamento de roupas; 
IV - Fornecer comprovação do registro dos insumos junto à 
ANVISA, ou órgão competente, quando couber. 
V - A empresa deverá apresentar para fins de habilitação, comprovação de 
aptidão técnica para atendimento do objeto da contratação, para fins de 
prestação de serviço de lavanderia hospitalar, compatível (is) com os serviços, 
características e prazos previstos neste Termo de Referência, em que 
comprove prestar satisfatoriamente, serviços de Lavanderia Hospitalar com 
serviços de Internação e Centro Cirúrgico. 

 
Ressalte-se que a empresa B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E 

SERVICOS LTDA – ELIS apresentou os seguintes que serão usados na prestação dos serviços, 
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conforme segue: 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Em total descumprimento à obrigatoriedade imposta pelo Edital, a empresa B R 

LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA – ELIS apresentou apenas parte 
dos cadastros junto à ANVISA, conforme relação que segue: 
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Como se vê, NÃO CONSTAM OS REGISTROS JUNTO À ANVISA dos insumos 
Beiclean eam e Beiclean uni, descumprindo assim a obrigatoriedade exigida pelo Edital, bem 
com a norma legal que trata do assunto, já que todos os saneantes (Produtos usados na limpeza e 
conservação de ambientes), para serem vendidos, deve obter a autorização do Ministério da Saúde, por 
meio da ANVISA. 

 
Assim, uma vez não cumprida a obrigatoriedade exigida pela ANVISA, deve a 

empresa B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA – ELIS ser 
desclassificada da seleção pública. 

 
4. DA NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA HL LAVANDERIA 
LTDA – LAVIP – NÃO ATENDIMENTO A EXIGÊNCIA DO EDITAL. 

 
Após análise da documentação apresentada pelos participantes, o comprador exarou 

decisão habilitando e classificando em segundo lugar a proposta apresentada pela empresa HL 
LAVANDERIA LTDA – LAVIP, inscrita no CNPJ nº 18.405.020/0001-08 

 
Em que pese o extremo cuidado do Comprador na análise da documentação 

apresentada, não foi observado que a empresa HL LAVANDERIA LTDA – LAVIP não 
apresentou a documentação exigida pelo edital. 

 
Veja que o Edital exigiu a apresentação de documentação para qualificação técnica, 

sendo que no item 4.4, IV as proponentes deveriam, obrigatoriamente, encaminhar juntamente 
com a proposta de preços o seguinte: 

 
4.4 - A documentação referente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá 
em: 
 
As proponentes deverão, obrigatoriamente, encaminhar juntamente com 
a proposta de preços os seguintes documentos: 
I - Apresentar Alvará da Vigilância Sanitária pelo órgão competente; 
II - Apresentar registro do CNPJ com CNAE de serviço de lavanderia 
hospitalar; 
III - presentar fichas técnicas e FISPQs dos produtos/substâncias 
utilizados no serviço de processamento de roupas; 
IV - Fornecer comprovação do registro dos insumos junto à 
ANVISA, ou órgão competente, quando couber. 
V - A empresa deverá apresentar para fins de habilitação, comprovação de 
aptidão técnica para atendimento do objeto da contratação, para fins de 
prestação de serviço de lavanderia hospitalar, compatível (is) com os serviços, 
características e prazos previstos neste Termo de Referência, em que 
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comprove prestar satisfatoriamente, serviços de Lavanderia Hospitalar com 
serviços de Internação e Centro Cirúrgico. 

 
Ressalte-se que a empresa HL LAVANDERIA LTDA – LAVIP NÃO 

apresentou as comprovações dos registros dos saneantes DT-LAB-040 e DT-LAB-026 junto à 
ANVISA, sendo certo que sequer há registro desses saneantes, conforme imagens abaixo: 

 
 

 
 

 
 
Como se vê, igualmente, a empresa HL LAVANDERIA LTDA – LAVIP não 

atendeu à obrigatoriedade imposta pelo Edital, motivo pelo qual, deve ser desclassificada. 
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Importante destacar ainda que a LAVIP não apresentou atestado comprovando 
aptidão técnica para atendimento do objeto da contratação, para fins de prestação de serviço de 
lavanderia hospitalar, compatível  com os serviços, características e prazos previstos no Termo 
de Referência. 

 
Veja, Emérito Julgador, que a empresa LAVIP apresentou atestado de capacidade 

técnica informando apenas que presta serviços ao Fundo Municipal de Saúde, sem especificar a 
compatibilidade com os serviços, as características e prazos estabelecidos no termo de referência, 
conforme se observa a seguir:  

 

  
 

Como se vê, a LAVIP desobedeceu a obrigatoriedade exigida no item 4.4, V do 
Edital, motivo pelo qual, deve ser desclassificada. 

 
5. DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO 
 

Feitas essas considerações, é fácil concluir que as empresas B R LAUNDRY 
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ELIS e HL LAVANDERIA LTDA - 
LAVIP não apresentaram documentos obrigatórios exigidos pelo Edital, de modo que a decisão 
as habilitou deve ser reformada para que sejam desclassificadas e, em consequência, seja a empresa 
Recorrente – SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E 
LAVANDERIA LTDA - classificada em primeiro lugar. 
 

Diante dos fatos ora apresentados e, em atenção aos princípios constitucionais da 
legalidade, moralidade, eficiência, vinculação ao instrumento convocatório, REQUER seja 
CONHECIDO e PROVIDO o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, para que, em 
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consequência, sejam DESCLASSIFICADAS as empresas B R LAUNDRY INDUSTRIA, 
COMERCIO E SERVICOS LTDA - ELIS e HL LAVANDERIA LTDA - LAVIP, vez que 
deixaram de apresentar documentos obrigatórios exigidos pelo Edital, conforme demonstrado 
linhas acima, devendo, em consequência, ser declarada vencedora a empresa Recorrente - 
SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA. 

 
   
 
 
São Luís de Montes Belos-GO, 24 de junho de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 
SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E 

LAVANDERIA LTDA 
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