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DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 

 

CARTA CONVITE EMERGENCIAL Nº 061/2021 – INTS/HUGO 

 

O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde – INTS, na gestão do HOSPITAL 

ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA DR. VALDEMIRO DA CRUZ – 

HUGO, torna público, para conhecimento dos interessados, o RESULTADO da 

Carta Convite Emergencial nº 061/2021, cujo objetivo é a Contratação de 

empresa especializada em prestação continuada de serviços médicos em 

HOSPITALISTAS NAS ENFERMARIAS, com disponibilização de médicos 

plantonista e diaristas. 

 

Observando o que dispõe o subitem 3.1 do Edital que vincula este certame, o 

julgamento das cotações se processará mediante comparação dos preços 

apresentados e será realizado o exame dos documentos de habilitação do 

Participante com o Menor Preço. Em caso de inabilitação da Participante de 

Menor Preço, e sempre levando em conta o critério de menor valor, serão 

analisados os documentos habilitatórios da Proponente seguinte e assim 

sucessivamente até que seja identificada participante devidamente habilitada 

conforme preconiza o Ato Convocatório. 

 

Como manifestações de possíveis prestadores de serviços interessados 

recebemos a(s) seguinte(s) proposta(s): 

 

Após análise das propostas e documentos apresentados, verificou-se que a 

empresa Cuidar Gestão em Saúde não apresentou Inscrição Estadual e 

Municipal ou declaração de isento; Comprovante de Regularidade junto ao 

Conselho de Medicina do local de atuação da empresa participante e do 

Responsável Técnico; e não possui CNAE para o serviço médico em enfermaria. 
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Pelas pendências de documentação, da citada empresa, considerando os 

aspectos jurídicos e fiscais, foi INABILITADA. 

 

Em contrapartida, a empresa INNMED GESTÃO EM SAÚDE LTDA apresentou 

toda a documentação exigida e, considerando os aspectos jurídicos e fiscais, foi 

HABILITADA.  

 

Somado a isto a área técnica informou que a Proposta da INNMED GESTÃO EM 

SAÚDE LTDA, além de ser o menor preço e encontrar-se regularmente 

habilitada no que tange aos critérios jurídicos e fiscais, possui capacidade 

técnica para prestar os serviços contratados. Por fim, opinou pelo acolhimento 

da proposta e prosseguimento da contratação. 

 

Conclusão:  

Considerando que o tipo do Processo Seletivo nº 061/2021 – HUGO é menor 

preço e, em observância aos ditames do Edital e anexos do Processo, 

consagra-se como vencedora do presente Processo Seletivo a proponente 

INNMED GESTÃO EM SAÚDE LTDA, CNPJ: 29.643.052/0001-68, visto que se 

encontra devidamente habilitada quanto ao critério documental, atende aos 

requisitos técnicos e dentre as empresas participantes foi a que apresentou 

proposta orçamentária de menor valor.   

   

Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores: 

 

 

 


