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BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 22.563.995/0001-31, neste ano 

representada por seu Sócio-Administrador Gabriel Naves Torres Borges, na figura de 

licitante participante, vem à presença de Vossas Senhorias, apresentar RECURSO 

ADMINISTRATIVO, em face da HABILITAÇÃO da CARVALHO SERVICOS 

MEDICOS ASSOCIADOS S/S, com pedido de efeito suspensivo, pelas razões de fato e 

de direito que passa a expor: 

 

DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

Antes de adentrar em qualquer discussão sobre a habilitação da 

Recorrida, de grande valia ressaltar que o item 2 do edital estabelece claramente que: A 

presente seleção pública tem por objeto a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços médicos especializados em Gineco-

obstetricia: Os serviços a serem contratados compreendem todos os procedimentos 

inerentes aos serviços de GinecoObstetrícia no âmbito do pronto socorro, internação 

e UTI, com a realização de procedimentos 2 clínicos e cirúrgicos (partos, 

histerectomia) e egressos no ambulatório (pós-alta), para todos os pacientes que 

sejam solicitados pelos médicos emergencistas, plantonistas ou diaristas. 

 

De plano indaga-se: A CARVALHO SERVIÇOS é especialista em 

serviços médicos em Gineco-obstetrícia? 

 

Segue um pedido ao avaliador técnico dessa contratação, por 

obséquio, analise e faça diligências sobre a vida pretérita e expertise dessa empresa, sob 

pena de colocar em risco a reputação da FUNDAHC e da própria SESGO. 

 

 

DA HABILITAÇAÕ DA CARAVALHO SERVICOS 

a. Empresa sem acervo técnico e sem qualificação econômico-financeira 



 

 
 

Inicialmente, registra-se que a CARVALHO SERVICOS não possui 

qualquer vínculo existente com nenhuma personalidade jurídica, seja pública ou 

privada. 

Em outras palavras, a CARVALHO SERVICOS não possui qualquer 

comprovação de acervo técnico. É uma empresa que nunca prestou serviços públicos ou 

particulares. 

Analisando os documentos de habilitação da mesma, sem sobras de 

dúvidas é possível afirmar que tal empresa não possui condições ou expertise para 

assumir um compromisso público de tamanha magnitude. 

 

Sua contratação é um risco para a FUNDAHC, para a SES/GO e 

para a própria sociedade. Sua contratação é se aventurar em mares agitados. 

 

De acordo com o Item 5.3 do edital, A FUNDAHC indicará um 

profissional qualificado para realizar análise minuciosa das propostas, que poderá 

ensejar na desclassificação do proponente por descumprimento de requisito essencial, 

na descrição das especificações ou outras de origem técnica, devidamente justificada. 

 

Espera-se que o profissional indicado analise minunciosamente o 

acervo técnico dessa empresa, antes de efetivar qualquer parecer favorável à sua 

contratação, lembrando que empresa Pessoa Jurídica, é completamente distinto de uma 

habilitação de Pessoa Física. 

 

DA QUALIFICAÇAO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

Além da ausência de capacidade técnica da empresa, que não possui 

qualquer expertise em serviços prestados à hospitais, também trazemos à recurso o fato 

da Recorrida não cumprir com o Item 4.5. II do edital. 

 

Segundo tal item todos interessados em participar desta concorrência 

devem comprovar elementos que demonstrem capacidade econômica 

financeira ou oferta de garantia que assegure a execução total do objeto 

pelo contratado, quando necessário. 
 

Sem muitas delongas, tal comprovação é realizada mediante 

análise/apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 

Ao ocultar seu Balanço Patrimonial, a licitante violou dispositivo do 

edital, esquivando-se de obrigação previamente estabelecida. 

 

 

DOS PEDIDOS 

 



 

 
Diante de todo o exposto, requer preliminarmente que seja deferido 

aplicação de Efeitos Suspensivos à presente concorrência, até julgamento do 

presente recurso. 

 

No mérito, seja verificado e constatado por essa ilustre Comissão, 

que a CARLOS SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S, não possui tampouco 

comprovou sua capacidade econômico-financeira de honrar com os compromissos dessa 

contratação, por ter evidentemente omitido seu balanço patrimonial 

 

Ainda, requer seja realizada diligência por profissional qualificado 

junto ao CREMEGO, para averiguar se a CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS 

ASSOCIADOS S/S possui capacidade técnica para prestação de serviços médicos 

especializados em Gineco-obstetricia. 

 

 

Nestes termos, 

Pede Deferimento. 

 

Jataí/GO, 24 de março de 2021. 

Nestes termos,  

Pede deferimento. 

 

Dr. Gabriel Naves Torres Borges  


