
 

ILISTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO RESPONSÁVEL PELA SELEÇÃO PÚBLICA N° 25/2021-
FUNDAHC 

 

 

 

 

 

A SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede da 
Matriz à Avenida Portugal, n° 1.148, Qd. L29, Lt. 1-E, Sala C-1903, Edifício Condomínio Órion 
Business, Setor Marista, Goiânia-GO, CEP: 74150-030, inscrita no C.N.P.J (MF) sob o nº. 
10.015.441/0001-10, neste ato representada pelo sócio administrador FREDERICO DUTRA DE 
OLIVEIRA, apresenta  

RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

em face da decisão administrativa que desclassificou a empresa Semprevida Medicina Intensiva 
Ltda, da SELEÇÃO PÚBLICA N° 25/2021 - FUNDAHC, pelo que expõe para ao final requerer o 
seguinte: 

I. DA TEMPESTIVIDADE 

 Determina o item 5.7.2 do edital para contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços médicos especializados em Anestesiologia no âmbito do centro cirúrgico e 
ambulatório (exames), que, no que tange à contagem de prazos, nas seleções públicas sob a 
forma eletrônica, é assegurado o prazo de 3 (três) dias úteis para interposição de recurso, 
contado a partir da data de divulgação no sitio da FUNDAHC. 
 Assim, na medida em que a ata de julgamento do setor de compras – FUNDAHC - UFG foi 
disponibilizada na data de 05 de maio de 2021 (quarta-feira), a contagem do prazo inicia-se em 
06 de maio de 2021 e termina em 10 de maio de 2021. Logo, o Recurso é tempestivo, devendo 
ser analisado e julgado. 

II. DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

 É cediço, que a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG - FUNDAHC, através de 
seu pregoeiro, publicou o edital de SELEÇÃO PÚBLICA N° 25/2021 - FUNDAHC, visando o objeto 
deste, a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos especializados 
em Anestesiologia no âmbito do centro cirúrgico e ambulatório (exames), para os pacientes 



 
atendidos no Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, de acordo com as condições e 
especificações constantes no Edital e seus anexos. 
 Com a realização da fase de disputa, análise da proposta de preço e habilitação, a 
empresa SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA foi desclassificada do certame com a 
justificativa de que não apresentou documentação em conformidade com todos os requisitos do 
Edital. Ocorre que, são vislumbradas algumas incoerências no ato que declarou a empresa 
desclassificada, conforme será demonstrado a seguir: 

III. DA REGULARIDADE NA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 No que tange à qualificaçao técnica, o instrumento convocatório definiu: “4.4. II) 
Comprovante de titulação de especialista do responsável técnico;” como requisito para a 
partcipação do certame. Diante disso, foi fornecido por email juntamento com demais 
documentos, Certificado de especialista em Anestesiologia, que por vez, poderá ser responsável 
técnico pelo serviço médico da mesma especialidade, não tendo obrigatoriedade de ser o 
mesmo RT da empresa. 
 Diante disso, resta perfeitamente demonstrado que a empresa Semprevida foi 
desclassificada por um vício que não a compete, uma vez que atendeu todos os requisitos do 
Edital ao enviar comprovante de titulaçao de especialista. 
  Deve-se portanto, declarar a licitante como vencerdora do certame, tendo em vista que 
possui a proposta mais vantajosa. 

IV. DOS PEDIDOS 

 Diante de todo exposto, desde já, requer ao Ilustre Pregoeiro: 

1) Que se digne acolher as alegações supracitadas e, por conseguinte, declarar a empresa 
Semprevida Medicina Intensiva Ltda, como vencedora do certame; 

2) Suspensão da Seleção Pública até análise do presente Recurso Administrativo; 

 

Goiânia, 10 de maio de 2021. 
 
 
 
 
 

SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 
Dr. Frederico Dutra de Oliveira - CRM 17.672 

Sócio Administrador 


