JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
PROCESSO SELETIVO Nº 025/2019 – IBGH/HAMP
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH, associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº
18.972.378/0009-70, qualificado como Organização Social no âmbito do Município de Aparecida de Goiânia pelo
Decreto Municipal nº 288, publicado no Diário Oficial do Município no dia 28/12/2014, torna público, para
conhecimento dos interessados, o julgamento da habilitação das empresas participantes do Processo Seletivo
no 025/2019-HMAP, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de: Limpeza
Hospitalar, Asseio e Conservação, Limpeza de Fachada de Vidro e Jardinagem, contemplando o fornecimento de
materiais e equipamentos, nas quantidades necessárias ao desenvolvimento das atividades, nas condições e
especificações, constantes do Edital e seus anexos, para atender às necessidades do Hospital Municipal de
Aparecida de Goiânia - HMAP, em conformidade com as regras estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Gestão
Hospitalar – IBGH Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, por meio do Contrato de Gestão nº
1095/201 - SEL e para cumprimento integral das metas estabelecidas no Edital e seus Anexos. As alegações dos
participantes registradas na ata de abertura e a documentação entregue por cada empresa foi analisada pelos
membros da CIS que julga:
EMPRESA HABILITADA

DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 25.308.288/0001-97
EMPRESA(S) INABILITADA(S)

GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 07.262.535/0001-80
ORGANIZAÇÃO MORENA DE PARCERIA E SERV. H LTDA, CNPJ nº 03.984.242/0001-55
LIMP-VAP HIGIENE, ESTERILIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA, CNPJ nº 37.043.965/0001-71
TOTAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 02.312.256/0001-60.
Abre-se, na data da publicação deste aviso, o prazo de um dia para contraditório e ampla defesa. Em não
havendo interposição de recursos, ficam todos os participantes convocados para a sessão de abertura do
envelope propostas marcada para o dia 30 de maio de 2019, às 14:30hs na sede do IBGH em Goiânia (situada
na Avenida Areião no 595, Qd.17, Lt. 23, Setor Pedro Ludovico, Goiânia-Goiás, CEP: 74.820-370).

Goiânia-GO, 28 de maio de 2019.

