ILMO Sr Alexandre Botelho dos Santos
CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM
Departamento de Contratos

Ref.: Chamado de contratação nº 0048/2022

A OGS SAUDE PRONTO SOCORRO E CLINICA MEDICA LTDA., com sede na Rua dos Piquirões, nº
40 – Parque Residencial Aquarius – São José dos Campos – São Paulo, neste ato representada
por seu sócio administrador GUILHERME HIDEO SAKEMI, portador do RG nº: 30.240.689-X
SSP/SP e CPF nº 328.150.908-80, pelos poderes que lhe confere o contrato social, vem,
respeitosamente, manifestar suas razões recursais, ao recurso hierárquico interposto em face
do ato que considerou desclassificada a proposta da ora recorrente, assim fazendo pelas
razões de fato e de direito que passa a expor.

DOS FATOS
Processada e julgada a licitação acima epigrafada, vossa senhoria alegou impossibilidade de
análise das documentações devido a falha no link de acesso apresentado por esta empresa,
declarando-a desclassificada no certame.

DA IMPERTINÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO
O edital em sua cláusula 5.1 dispõe: “Os documentos descritos no item 4 deverão ser entregues
até o dia 09/09/2022, por meio eletrônico, em arquivo PDF, através do e-mail:
selecaofornecedores@cejam.org.br, conforme a descrição abaixo: ASSUNTO: CHAMADO DE
CONTRATAÇÃO Nº 048/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA ADULTO TIPO III.”

Do modo que está redigido, ao solicitar a documentação por meio eletrônico não há descrição
quanto ao modelo de envio dos arquivos, ou seja:
•
•
•

Se devem ser anexados um a um em PDF, mesmo que isso implique no envio de
diversos e-mails;
Se devem ser anexados em arquivo zipado;
Se devem ser anexados por meio de link de acesso ao OneDrive.

Não havendo especificação ou restrição quanto ao modelo de envio, visando clareza e
facilitação do acesso aos arquivos, esta empresa optou pela alternativa de um único e-mail
que contempla todos os arquivos em PDF, numerados, nomeados e organizados como
disposto no edital, por meio de link de acesso ao OneDrive.
Ao clicar no link de acesso CHAMADO DE CONTRATAÇÃO Nº 048/2022 , nova página será
aberta direcionada automaticamente para a pasta contendo todos os arquivos no formato
PDF, conforme solicitado em edital. Como é possível observar em computadores cujo
servidor não possua restrições relacionadas a capacidade para recebimento de arquivos, o
link apresentado no e-mail do dia 09 de setembro das 2022 às 16:36 horas está ativo até o
presente momento.

Para realizar o download, após clicar no link e ter acesso a nova janela constando os arquivos,
é necessário clicar no botão “Baixar”.

Dessa forma, o acesso ao arquivo zipado de 164 MB estará disponível para que seja extraído,
liberando todos os PDF organizados por pastas conforme classificação do edital.

Referente ao que tange essa solicitação, na data 16 de setembro de 2022 a Sra. Renata
Peralta entrou em contato via e-mail nos solicitando o envio dos arquivos em PDF, uma vez
que não teria conseguido acesso ao link. Na ocasião, realizamos ligação telefônica para
orientá-la e esclarecer quanto ao uso do link. Ainda assim, diante da dificuldade de acesso
pela Sra. Renata Peralta encaminhamos todos os documentos um a um totalizando 13 emails
enviados, conforme solicitado pela mesma.

Diante dos fatos detalhados a manifestante aqui declara impertinência da desclassificação
aplicada, uma vez que os documentos foram entregues respeitando as prerrogativas do edital.
A argumentação colocada inicialmente sobre a impossibilidade de acesso aos documentos
enviados pela OGS Saúde não se aplica, uma vez que estes foram efetivamente enviados,
inclusive por modos diferentes. Esclarecemos que o download do link de acesso aos
documentos possui 164 MB e caso vossa organização não possua um servidor apto para
recebimento e abertura de arquivos desta monta, essa condição não poderá implicar em
penalização, uma vez que não houve especificação desse fato no edital de licitação.
DO PEDIDO

Pelos argumentos expostos, pugna a recorrente pelo provimento do presente apelo, a fim de
que seja reconsiderada a decisão de desclassificação desta empresa com revisão quanto ao
resultado para que ocorra de forma justa, seguindo o Princípio da Economicidade.

Nesses termos,
Pede deferimento.

São Jose dos Campos, 07 de outubro de 2022.
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