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Processo 

Seletivo 

2023 

 

CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE RECERTIFICAÇÃO DE ACREDITAÇÃO NO 

MÉTODO DA ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 

(ONA) 

Nº 

01/2023 

 

 

Trindade-GO, 10 de janeiro de 2023. 
 

 
Conforme necessidade de recertificação de Acreditação pela metodologia ONA, 

gostaríamos de convidá-los à submeter suas propostas técnicas e comerciais, para o 

processo seletivo do Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos, 

tendo em vista que o IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, 

realiza o gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades da 

unidade, localizada à Rua 3, nº 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO, CEP: 75.380- 

000, para atendimento em regime de 24 horas por dia, 07 dias por semana, 

ininterruptamente. 

 
Objeto da Proposta: Prestação de serviços de recertificação de acreditação no 

método da Organização Nacional de Acreditação – ONA. 

 
As Propostas deverão ser submetidas no modelo do Anexo I a esta Carta Convite. 

Ao submeter a Proposta, entende-se que o ofertante aceitou todos os termos e 

condições abaixo estabelecidas, sendo desconsideradas quaisquer condições 

divergentes, podendo também o IMED, a seu critério, desclassificar a Proposta: 

 

1) Termos e Condições da Oferta: 
 

 
Prazo para envio das Propostas: Até 05 dias após o recebimento do convite 

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias a contar da entrega. 

E-mail para envio da Proposta: 

 

 

 

  

rfp.hetrin@imed.org.br 

Critério de Julgamento: Menor Preço Global P
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2) Termos e Condições do Contrato: 
 

 
Local de entrega: Rua 03, nº 200, Jardim Primavera, Trindade – GO. 

Setor Administrativo. 

Prazo Estimado de Vigência 

do Contrato: 

Durante a vigência do contrato de gestão nº 

037/2019 SES/GO e eventuais termos aditivos de 

prorrogação do prazo. 

Prazo de Entrega: Imediatamente após assinatura do Contrato. 

Condição de Pagamento: Pagamento mensal até o 15º dia de cada mês, com 

o número de parcelas de avaliação para 

acreditação e manutenções ordinárias a ser fixado 

entre as partes no respectivo contrato de prestação 

de serviços. 

 

3) Documentos a serem anexados à Proposta: 

 

I. Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

II. Última alteração do Contrato ou Estatuto Social, desde que 

devidamente consolidada, ou Contrato e Estatuto de Constituição 

acompanhado da última alteração contratual; 

III. Inscrição Estadual ou declaração de isento; 

IV. Inscrição Municipal ou declaração de isento; 

V. Documentos pessoais dos sócios ou dirigentes (RG e CPF); 

VI. Procuração e documentos pessoais (RG e CPF) para o representante 

da contratada, quando não forem os seus sócios que assinarão o 

contrato; 

VII. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante 

Certidão Conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e da 

Dívida Ativa da União, que abranja inclusive a regularidade relativa às 

contribuições previdenciárias e sociais; 
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VIII. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual de Goiás, mediante 

Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais; 

IX. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante 

Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Municipais; 

X. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS, através da apresentação do Certificado de 

Regularidade do FGTS - CRF; e 

XI. Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho. 

 

4) Perfil da Unidade de Unidade de Saúde: 

 
 

Hospital geral de pequeno porte, com atendimentos clínicos, cirúrgicos e UTI adulto. 

Quantitativo de Leitos: 

□ Internação Clínica Médica - 23 leitos; 

□ Internação Clínica Cirúrgica - 23 L eitos 

□ UTI Adulto - 10 leitos; e 

□ Total de leitos de internação - 56 leitos. 

 
5) Vigência do Contrato de Prestação de Serviços: 

 

Início imediato com vigência até 25/08/2023, podendo o mesmo ser imediatamente 

rescindido, sem qualquer ônus, caso ocorra o término antecipado do respectivo 

Contrato de Gestão nº 037/2019 – SES/GO ou mesmo prorrogado caso o mesmo seja 

renovado (até o limite da sua vigência). Neste caso, o prazo máximo previsto para a 

execução total dos trabalhos será de até 24 (vinte e quatro) meses contados do seu 

início, de acordo com o cronograma estabelecido. 

6) Descrição das Atividades: 

 
A contratação consiste no diagnóstico situacional digital e no acompanhamento dos 

conceitos de gestão para excelência para posterior Acreditação do Modelo Nacional 

de Acreditação-ON, contemplando as seguintes atividades: 
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□ RECERTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO ONA; e 

□ VISITAS DE MANUTENÇÃO DA RECERTIFICAÇÃO. 

A empresa deverá desenvolver os elementos necessários para a adequada prestação 

dos serviços que ora se pretende contratar. 

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

proponente vencedora e o IMED e, também, com a Administração Pública, vedando- 

se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

7) Especificações: 

 

Para efeitos de entendimento do serviço a ser executado, fazem-se necessárias as 

seguintes definições: 

A metodologia a ser aplicada parte da avaliação e análise crítica que determina seu 

processo de gestão utilizado pela organização avaliada está em conformidade com os 

padrões definidos no instrumento de avaliação (MANUAL DAS ORGANIZAÇÕES 

PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA ONA – VERSÃO ANO 

2022/2026). 

No Sistema Brasileiro de Acreditação, o processo de avaliação para diagnóstico, 

certificação e manutenção é de responsabilidade das IAC - Instituições Acreditadoras 

credenciadas pela ONA. 

Importante frisar que o processo de acreditação é “voluntário”, sigiloso e periódico. 

8) Formalização de Entrega dos Serviços: 

Após a celebração do contrato de prestação de serviços será emitido pela Instituição 

Acreditadora Credenciada - IAC, um cronograma com previsão das datas das 

auditorias, que podem, à critério do IMED, ocorrer na forma de visitas presenciais ou 

conferências remotas/online, com período mínimo e máximo para a ocorrência de 
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cada uma delas, assim como a modalidade solicitada/proposta. A avaliação ocorrerá 

com base na metodologia de avaliação de requisitos através do Manual Brasileiro de 

Acreditação – ONA, com definição de conformidade e não conformidade com os 

padrões SBA/ONA, além de apontamentos dos pontos fortes apresentados pela 

instituição e oportunidades de melhoria sugeridas pela empresa contratada nos 

serviços geridos pelo contratante. 

9) Preço e Pagamento: 

No preço ofertado deverão estar incluídos todos os valores envolvidos, tais como, 

mãos se resumindo, a material de apoio, despesas de viagem e hospedagem, impostos 

e demais despesas administrativas para efetiva e integral prestação dos serviços 

objeto desta Carta Convite. A apresentação do preço deverá ser feita de forma a 

apresentar o valor global para a totalidade do contrato e a forma de parcelamento. 

Os pagamentos serão realizados de forma mensal conforme parcelamento disposto no 

contrato de prestação de serviços, evidenciando-se os serviços e atividades 

desenvolvidas e obedecendo o cronograma estabelecido. 

Os pagamentos pela prestação dos serviços estão condicionados ao recebimento dos 

respectivos repasses a serem realizados pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, 

condicionado a apresentação de certidões negativas (ou positivas com efeitos de 

negativa), válidas – certidões federal, estadual, municipal, FGTS e trabalhista CNDT. 

 

10) Julgamento das propostas 

 

Será considerada vencedora a proponente que apresentar o menor valor para 

prestação dos serviços. 

A Unidade está à disposição para receber sua visita para uma possível vistoria, caso 

seja de interesse da proponente, mediante agendamento prévio. 

Aguarda-se o envio da Proposta Técnica e Comercial, nos termos acima dispostos, 
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devidamente assinada pelo representante legal ou agente credenciado. 

Atenciosamente, 

 
Processo Seletivo do Hospital Estadual de Trindade - Walda Ferreira dos Santos 

 
rfp.hetrin@imed.org.br 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E   DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRE 
KOSLOVSKY 
SOARES:25991325847

Assinado de forma digital 
por ALEXANDRE KOSLOVSKY 
SOARES:25991325847
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ANEXO I 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

AO IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

 

Prezados Senhores, 

 

Vimos pela presente apresentar nossa Proposta Comercial para atender ao processo 

seletivo relacionado à prestação de serviços de recertificação de   acreditação   no   

método   da   organização   nacional de acreditação (ONA), voltado para dar suporte às 

atividades de gestão pelo IMED junto ao Hospital Estadual de Trindade - Walda 

Ferreira dos Santos (HETRIN), em atendimento à Carta Convite nº 001/2023. 

 

A - DADOS DO FORNECEDOR 

 

Razão Social:  

CNPJ/CPF:  

Inscrição Estadual:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail:  

Contato:  

Dados Bancários:  

 

 

B – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

 

Escopo Preço Total Número de Parcelas 

(i) Avaliação para Acreditação R$ -------- -----(-----) parcelas 

(ii) Manutenções Ordinárias R$ -------- -----(-----) parcelas 

 

 

P
á

g
in

a
1

1
 



 
  

 

R. 03, 200 - Jardim Primavera, Trindade - GO, 75380-000 

              

 

 

A validade da proposta é de 90 (noventa) dias a contar de sua apresentação. 

 

O preço ofertado inclui todos os custos e despesas diretos ou indiretos inerentes à completa 

execução do objeto contratado, incluindo custos de pessoal, encargos trabalhistas, 

previdenciários, securitários, impostos e tributos de qualquer natureza, sendo que nenhum valor 

adicional será cobrado do IMED. 

O proponente declara aceitar e cumprir com todos os requisitos da Carta Convite e que os preços 

propostos contemplam todas as atividades e obrigações previstas. 

 

Local e data. 

 

 

 
 
________________________________ 

Representante Legal 
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IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua Itapeva, 202 | Conjunto 34, Bela Vista, São Paulo/SP 
CNPJ: 19.324.171/0001-02 – Telefone/Fax: (11) 3141-1128 

www.imed.org.br – secretaria@imed.org.br 

Processo 

Seletivo 

2023 

AVISO DE DECLARAÇÃO DE VENCEDOR 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RECERTIFICAÇÃO DE ACREDITAÇÃO NO MÉTODO DA 

ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - ONA 
Convite No 

001/2023 

 

Trindade/GO, 18 de janeiro de 2023. 
     

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO torna 

público aos  interessados no Processo Seletivo, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica 

especializada contratação de prestação de serviços de recertificação de acreditação no método 

da organização nacional de acreditação – ONA, para fins de suporte às atividades de gestão 

desenvolvidas junto ao Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreria dos Santos (HETRIN), 

que, após a fase de apresentação e análise dos documentos e propostas (documento anexo), foi 

declarado o seguinte: 

 
1. INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.210.918/0001-65, 

atendeu todos os requisitos e condições de habiltação, técnica e comerciais estabelecidas na 

Carta Convite, sendo classificada como vencedora com o menor preço global de R$ 32.331,98 

(trinta e dois mil, trezentos e trinta e um reais). 

2. THS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.848.719/0001-26, 

não atendeu todos os requisitos e condições de habilitação, técnica e comerciais na RFP, sendo 

desclassificada. 

3. FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.145.750/0001-

09, não atendeu todos os requisitos e condições de habilitação, técnica e comerciais na RFP, 

sendo desclassificada. 

Não houve outras proponentes. 

 

 

 

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

ALEXANDRE 
KOSLOVSKY 
SOARES:25991325847

Assinado de forma digital 
por ALEXANDRE KOSLOVSKY 
SOARES:25991325847



Análise HETRIN 
CONVITE 01/2023 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
RECERTIFICAÇÃO DE ACREDITAÇÃO NO MÉTODO DA
ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - ONA.



Metodologia de Análise das Propostas

• A metodologia aplicada na análise das propostas deste processo seletivo divide-se em:

1. Análise Jurídica e Fiscal: verificação da existência, funcionamento e regularidade da empresa através
dos documentos solicitados na Carta Convite e comprovação de que a empresa apresenta regularidade
com todas as dívidas tributárias, seja na esfera municipal, estadual ou federal;

2. Análise Técnica: verificação quanto aos requisitos técnicos que demonstram a capacidade de
fornecer o produto e/ou serviço, cumprindo minimamente os requisitos da Carta Convite; e

3. Análise Comercial: verificação da validade e da melhor proposta comercial mediante cumprimento
das condições dispostas na Carta Convite, condicionado ao cumprimento dos itens 1 e 2 para definição
da empresa vencedora.



Proponente 01 – IQG - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
00.210.918/0001-65, cumpriu todos os requisitos deste item.

2. Análise Técnica: A empresa apresentou Proposta Técnica contemplando todos os requisitos e
especificações contidas na Carta Convite, bem como em consonância com as especificações técnicas
requeridas. Item Cumprido.

3. Análise Comercial: A empresa apresentou proposta com o preço global de R$ 32.331,98 (trinta e dois
mil, trezentos e trinta e um reais), estando cumpridas todas as demais condições comerciais
estabelecidas na Carta Convite.

Resultado: Classificada



Proponente 02 – TS4 SERVICOS

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa THS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
07.848.719/0001-26, não enviou as documentações previstas no Item 3), alíneas: III, V, VI, VII, VIII, IX, X e
IX. Item não cumprido.

2. Análise Técnica: A empresa apresentou Proposta Técnica contemplando todos os requisitos e
especificações contidas na Carta Convite, bem como em consonância com as especificações técnicas
requeridas. Item Cumprido.

3. Análise Comercial: A empresa apresentou proposta com o preço global de R$ 114.000,00 (cento e
quatorze mil reais), porém sem cumprir todas as demais condições comerciais estabelecidas na RFP.

Resultado: Desclassificada



Proponente 03 – FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 62.145.750/0001-09, não enviou as documentações previstas no Item 3), alíneas: III, IV, V e VI. Item
não cumprido.

2. Análise Técnica: A empresa apresentou Proposta Técnica contemplando todos os requisitos e
especificações contidas na Carta Convite, bem como em consonância com as especificações técnicas
requeridas. Item Cumprido.

3. Análise Comercial: A empresa apresentou proposta com o preço global de R$ 42.161,25 (quarenta e
dois mil, cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), estando cumpridas todas as demais
condições comerciais estabelecidas na Carta Convite.

Resultado: Desclassificada



Resultado da Análise

Diante da análise dos documentos e das propostas apresentadas, é declarada vencedora a seguinte
proponente que atendeu todas as exigências da CARTA CONVITE 001/2023:

INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
CNPJ/MF: 00.210.918/0001-65
Endereço: Rua Nelson Gama de Oliveira, 311 10º andar, Morumbi, São Paulo/SP – CEP: 05.734-150
E-mail: financeiro@iqg.com.br

Menor preço global: R$ 32.331,98 (trinta e dois mil, trezentos e trinta e um reais).

A empresa vencedora será convocada para assinatura do contrato de prestação de serviços, bem como
apresentar toda a documentação complementar pertinente à contratação, se necessário.

mailto:financeiro@iqg.com.br

