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Trindade, 25 de setembro 2019. 

 

O IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento torna público aos 

interessados no Processo Seletivo 008/2019, cujo objeto é a contratação de 

empresa para a prestação de serviços médicos no Hospital Estadual de Urgências 

de Trindade - Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN, que, após a fase de 

apresentação de propostas, foi declarado o seguinte: 

 

1. RFP 008 – Contratação adjudicada para: 

Empresa Bone Medicina Especializada Ltda. 

CNPJ/MF: 22.563.995/0001-31 

Endereço: Av. Miguel Sutil, 8000 Lj 1 Térreo, Bairro Jardim Mariana, Cuiabá, MT 

  

A qual, tendo atendido as condições estabelecidas na RFP 008/2019, sagrou-se 

vencedora com o valor de R$ 9.549.294,20 (nove milhões quinhentos e quarenta e 

nove mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte centavos).  
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Observação: 

 

Empresa Gaati – Grupo Avançado em Anestesiologia e Terapia Intensiva Ltda 

EPP. 

CNPJ/MF: 03.090.995/0001-1 

Endereço: Rua C – 152 nº 481 Quadra 325 Lote 17 Sala 4 – Jardim América – Goiânia / GO  

Foi desclassificada por: 

Não incluir em sua proposta de valores as escalas de serviço, e o valor 

correspondente a elas, para o setor denominado Centro Obstétrico do HUTRIN, 

conforme apresentado na RFP. 

Não apresentar em sua proposta de valores o montante mensal e anual para os 

serviços a serem prestados de maneira clara e explicita. 

Incluir em sua proposta comercial um condicionante de horário e consequentemente 

um majoramento do preço proposto na hipótese de ocorrerem atividades após as 

dezenove horas e aos sábados e domingos, inclusive apresentando esse raciocínio 

na planilha orçamentária onde o valor do plantão para o PA noturno é 30% superior 

ao valor do plantão diurno. Nessa mesma planilha ele não acresce o valor dos 

plantões dos sábados e domingos o que seria de acordo com sua observação na 

proposta. 

Não citar em sua proposta a obrigatoriedade de se cumprir as metas informadas na 

RFP. 
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Empresa SEMPREVIDA Medicina Intensiva Ltda. 

CNPJ/MF: 10.015.441/0001-10 

Endereço: Rua 227, nº 395, Qd 67, Lt. 12E Sala 1, Setor Leste Universitário,  

Santa Helena, GO  

Foi desclassificada por: 

Não apresentar Proposta Técnica. 

Não apresentou a proposta Financeira de acordo com o item 8 da RFP. 

Em sua proposta de valores item 2.1.2 na linha referente a Pediatria Noite 

considerou somente sete plantões no mês quando o correto seria 30 plantões. 

 

Empresa Lifecare – Excelências em Serviços de Saúde S/S. 

CNPJ/MF: 19.352.206/0001-09 

Endereço: Rua Joao de Abreu, 192, quadra F-8 Lote 49E, Sala 41ª Setor Oeste   

Goiânia /GO  

Foi desclassificada por: 

Solicitar retirada da proposta original e apresentar nova proposta em horário após o 

encerramento do certame. 

 

O resultado deste processo seletivo será divulgado dia 25/09/2019 no sítio eletrônico 

do IMED (http://imed.org.br/hutrin-contratacoes-de-servicos.php), podendo ser 

visualizado através do acesso do link do respectivo processo seletivo, sendo a 

empresa vencedora convocada, preferencialmente, por e-mail (podendo a 

convocação ser também realizada por qualquer outro meio de comunicação 

disponível), para, em até 05 (cinco) dias a contar da efetivação do aludido 

comunicado, assinar o contrato de prestação de serviços mencionado no item 10 

da RFP (cf. modelo constante no Anexo II) ou documento equivalente, bem como 

apresentar toda a documentação complementar pertinente à contratação, que, se 

necessária, será oportunamente solicitada.  

 

http://imed.org.br/hutrin-contratacoes-de-servicos.php
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