
 
 

 

 

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO Nº 029/2019 – IBGH/HMAP  

 

 

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 029/2019 – IBGH/HMAP - HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE 

GOIÂNIA, tipo menor valor por bloco, objetivando a contratação de objetivando a 

contratação de empresa para a prestação de serviços de exames de imagem, ações de apoio 

diagnóstico e terapêuticos especializados de Radiologia, Ultrassonografia, Tomografia, 

Ressonância Magnética – Bloco I e de Endoscopia, Colonoscopia e Broncoscopia – Bloco II, 

mediante ordem de serviço para atendimento eletivo, de urgência e emergência aos 

pacientes para atendimento eletivo e de urgência e emergência aos pacientes do 

Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia - HMAP, de forma ininterrupta, em regime 

de 24h (vinte e quatro horas) por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, nas 

condições e especificações constantes do Edital e seus anexos, para atender às 

necessidades do 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. A documentação apresentada pelas 

empresas participantes foi analisada pelos membros da CIS que julga: 

 

 



 
 

 

EMPRESA(S) HABILITADA(S) 

4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. CNPJ nº 22.571.753/0001-90 

CRD CENTRO DE RECURSOS DIAGNÓTICOS LTDA. CNPJ nº 01.586.380/0001-50 

 

Em não havendo interposição de recursos fica a sessão de abertura do(s) envelope(s) 

contendo a(s) proposta(s) da(s) empresa(s) habilitada(s), marcada para às 09:00hs do dia 

17 de junho de 2019.  

 

Goiânia-GO, 13 de junho de 2019. 

 


