
 

 

ATA DE JULGAMENTO 

Processo n° 658/2022. 

Seleção Pública n° 027/2022. 

 

No dia 25 do mês de outubro do ano de 2022, às 09h00min, na Fundação de Apoio ao 

Hospital das Clínicas, com sede na Primeira Avenida, Nº 545, Setor Leste Universitário, 

CEP: 74.605-020. Eu, Vander Monteiro dos Santos Junior, comprador, portador da ma-

trícula 5759, nesta data dei abertura ao julgamento dos documentos habilitatórios e pro-

postas apresentadas pelos interessados que enviaram documentação via e-mail para par-

ticipação da seleção pública de n° 027/2022 que tem por objeto a Contratação de em-

presa técnica especializada para executar serviços de manutenção predial, mais especifi-

camente pintura interna, destinados ao Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carva-

lho. O modo adotado na presente seleção pública é o fechado conforme disposição ex-

pressa do ART. 11, § 2° do Regulamento de Compras e Contratações da Fundação de 

Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG para Atendimento ao Termo de Colaboração n° 

01/2020-SES. O critério de julgamento das propostas apresentadas é o de menor preço 

observado o item 5.2 do instrumento convocatório da seleção pública 027/2022 e ART. 

12 do já mencionado regulamento de compras e contratações. Respeitando o parecer 

técnico expedido pelo Roberto Petronio Engenheiro Clínico do HEJ; passo a análise das 

documentações e propostas recebidas: A 1° empresa COMERCIO E SERVIÇOS 

LEV LTDA, inscrita no CNPJ: 30.148.905/0001-74 apresentou proposta no valor de 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) sendo desclassificada por não apresentar documen-

tação de habilitação. A 2° empresa BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 

ME, inscrita no CNPJ: 14.972.268/0001-08 apresentou proposta no valor de 

R$ 364.000,00 (trezentos e sessenta e quatro mil reais) sendo desclassificada por não 

apresentar documentação de habilitação. A 3° empresa HCI CONSTRUTORA LTDA 

EPP, inscrita no CNPJ: 13.641942/0001-09 apresentou proposta no valor de 

R$ 848.997,54 (oitocentos e quarenta e oito mil e novecentos e noventa e sete reais e 

cinquenta e quatro centavos) sendo habilitada. A 4° empresa MRL CONSTRUTORA 

LTDA, inscrita no CNPJ: 26.791.812/0001-96 apresentou proposta no valor de 

R$ 861.861,09 (oitocentos e sessenta e um mil e oitocentos e sessenta e um reais e nove 



 

 

centavos) sendo desclassificada pois não apresentou CAT satisfatória, pois dentre as 

certidões apresentadas existe apenas uma de unidade de saúde, referindo-se à construção 

de um posto de saúde com área de terreno de 1000m³, unidade esta que não estava em 

funcionamento durante a execução do serviço. A 5° empresa SEOH SERVICOS DE 

ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ: 36.119.800/0001-73 apre-

sentou proposta no valor de R$ 979.745,04 (novecentos e setenta e nove mil e setecen-

tos e quarenta e cinco reais e quatro centavos) sendo desclassificada pois não apresentou 

tabela de custo, detalhando seu orçamento, em sua proposta, a empresa não apresentou 

CAT satisfatória, pois dentre as certidões apresentadas não existe nenhuma de manuten-

ção predial em áreas hospitalar, somente de manutenção elétrica. Julgo favorável a con-

tratação da empresa HCI CONSTRUTORA LTDA EPP de n. 13.641942/0001-09, 

empresa habilitada, perfazendo do valor total de R$ 848.997,54 (oitocentos e quarenta e 

oito mil e novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos), bem como 

atendeu aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, sendo esta a pro-

posta mais vantajosa para a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG decla-

ro encerrada a seção de julgamento e determino que seja imediatamente dada publicida-

de 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 par-

tir da publicação desta ata, sob pena de preclusão. Eu, Vander Monteiro dos Santos Ju-

nior, encerro a lavratura da presente ata. 

 

 

 

Vander Monteiro 

Setor de Compras 

FUNDAHC / UFG 
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