
     

 

   
 
 

Goiânia, 06 de abril de 2022 

 

 

Recurso acerca da Seleção Pública nº. 12/2022 

À, 

FUNDAHC - Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Goiás,  

 

Prezados (as) Senhores (as), 
 

O Grupo SEIS – Soluções Empresariais Integradas de Serviços, com sede 

estabelecida na cidade de Goiânia – Goiás, Rua Francisco Vilela, nº 46 Quadra 75 Lote 

16 Sala 06, telefone (62) 3157-1155, vem apresentar recurso referente a Seleção Pública 

nº. 12/2022, Processo nº 1185/2021 - Contratação de empresa técnica especializada 

para executar prestação de serviço em manutenção predial preventiva e corretiva e 

outras atividades, conforme considerações elencadas a seguir: 

Destaca-se logo após a publicação do termo de referência da Seleção Pública nº. 

12/2022 o departamento comercial do Grupo SEIS apresentou interesse na participação 

do certame e destacou a convergência do escopo da solicitação com a capacidade 

técnica e atuação da empresa. 

Reforçando tal interesse, no dia 25 de fevereiro de 2022 foi realizada visita 

técnica do Grupo SEIS no local de prestação do serviço em contratação, o Hospital 

Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho.  

Tal visita não constava como obrigatória aos participantes do certame, porém, 

objetivando compreender as principais demandas da unidade e realizar a estruturação 

de uma proposta assertiva, foi procedida tal visita técnica.  

Ato contínuo, foram providenciados todos os documentos solicitados no edital e 

juntamente com a proposta foi realizado o envio dentro do prazo estipulado no edital e 

termo de referência desses, até as 12h00min do dia 04 de março de 2022, no endereço 

eletrônico preconizado vander@fundahc.com.br. 

Após o envio da proposta o departamento comercial do Grupo SEIS manteve 

contato com o departamento de compras para acompanhamento do processo e 

conforme orientação passou a acompanhar diariamente o resultado da Seleção Pública 

no site da fundação, sendo verificada na Ata de Julgamento publicada dia 04 de abril de 

2022 a desconsideração da proposta enviada pelo Grupo SEIS. 

Evidencia-se que o valor da proposta apresentada pelo Grupo SEIS totalizou R$ 

96.223,20 (noventa e seis mil duzentos e vinte e três reais e vinte centavos), e 
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considerando a desclassificação da empresa com menor valor do certame o Grupo SEIS 

seria o vencedor. 

Diante do exposto, considerando o § 5.13.2 do Edital nº. 1185/2021, o qual 

preconiza: “Nas seleções públicas sob a forma eletrônica, a manifestação de que trata o § 

1º do decreto 8.241 será efetivada pelo e-mail vander@fundahc.com.br, no prazo de 03 

(três) dias úteis, contado a partir da data de divulgação no sítio da FUNDAHC”, solicitamos 

a análise e retificação do resultado da Seleção Pública nº. 12/2022, passando-se a considerar 

a proposta apresentada pelo Grupo SEIS.   

 

Atenciosamente, 

Leandro Barbosa da Silva  

(62) 99217-1625 

CNPJ: 28.897.703/0001-83; 

E-mail: leandro.barbosa@gruposeis.com.br 
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