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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 008/2018-HURSO 

 

 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH, associação sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 

sob o nº 18.972.378/0007-08, qualificado como Organização Social no âmbito do Estado de 

Goiás pelo Decreto nº 8.075/2014, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 

realizar Processo Seletivo objetivando a Contratação de Empresa para prestação de serviços de 

locação de veículo automotor, em caráter permanente, para atender às necessidades do 

Hospital de Urgências da Região Sudoeste Dr. Albanir Faleiros Machado - HURSO, localizado na 

Av. Uirapuru, S/N, esquina com Rua Mutum, Parque Isaura, em Santa Helena de Goiás (GO), CEP 

75.920-000 , unidade de saúde gerenciada pelo do IBGH, nos termos do Contrato de Gestão no  

144/2017-SES-GO. 

 

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES: 

1.1. Prazo de publicidade do presente processo seletivo será do 03 de maio de 2018 a 07 de 

maio de 2018. 

1.2. A data para a entrega da proposta financeira será até o dia 07 de maio de 2018. 

1.3. As propostas financeiras poderão ser entregues na Sede do IBGH, situado na Avenida Areião 

no 595, Qd.17, Lt. 23, Setor Pedro Ludovico, Goiânia-Goiás, CEP: 74.820-370, ou através de e-

mail: compras@ibgh.org.br. 

 

2. PARTICIPAÇÃO: 

2.1. Podem participar do presente Processo Seletivo os interessados que atendam a todas as 

condições e exigências deste Edital. 

2.2. Não será admitida neste processo a participação de empresas, na qualidade de 

proponentes, que: 

mailto:compras@ibgh.org.br
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a) Estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, 

qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública em suspenso, 

ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas; 

c) Estrangeiras que não funcionem no País.  

 

3. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

3.1. As empresas interessadas, em participar deste procedimento de seleção, deverão 

apresentar a proposta financeira até a data limite do item 1.2 deste Edital e no momento da 

apreciação do setor de compras da melhor oferta o proponente deverá estar com a regularidade 

fiscal em dias, sendo constado pelo setor de compras através das certidões: 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Conjunta Negativa 

de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de 

Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) da sede da proponente e perante o Estado de 

Goiás, se necessário; 

c) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de 

Débitos relativos a tributos municipais do município sede da proponente; 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio de Certidão relativa a 

Contribuições Previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio 

de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) expedida pela Caixa Econômica Federal; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal 

nº 12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data 

de sua expedição (disponível nos portais eletrônicos da Justiça do Trabalho: Tribunal Superior 

do Trabalho , Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho). 
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3.2. A Proposta deve ser enviada nos termos exigidos neste Edital, redigida com clareza, em 

língua portuguesa, devendo ainda necessariamente: 

a) Conter todos os itens técnicos de acordo com o Termo de Referência, com seus respectivos 

preços, inclusive todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste 

Processo Seletivo Simplificado; 

b) O prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

apresentação da proposta. 

3.4.1. A Proposta deverá conter ainda, quaisquer outras informações afins que julgar 

imprescindíveis para a correta análise da proposta. 

3.4.2. A avaliação das propostas será feita com a observância no conjunto de melhor técnica e 

preço relativos aos serviços e estrutura ofertados. 

3.4.2.1 As empresas que apresentarem propostas que atenderem tecnicamente, poderão ser 

convidadas para negociação de preço. 

3.4.3. Poderão ser desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com este Edital. 

 

4. JULGAMENTO E ANÁLISE: 

4.1. O Processo Seletivo será processado e julgado, e serão classificadas as propostas que 

estiverem de acordo com os critérios de avaliação constantes deste Processo Seletivo. 

4.2. Serão desclassificadas as propostas de preços: 

a) Que não atendam às exigências deste Processo; 

b) Que não apresentem os documentos conforme solicitados no item 3 deste Edital; 

c) Com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

4.3. Será considerado a proposta mais vantajosa aquela que apresentar o menor valor GLOBAL 

para fornecimento dos itens constantes no Anexo I. 

4.4. O INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR poderá, a qualquer tempo que 

anteceda a celebração do instrumento contratual e a seu exclusivo critério, cancelar o Processo 

Seletivo Simplificado, sem que caibam aos participantes quaisquer direitos, vantagens ou 

indenizações. 
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5. CONTRATO: 

5.1. A minuta poderá, a critério do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR, ser 

encaminhada por e-mail. 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

6.1. É assegurado ao INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR, o direito de revogar ou 

anular, no todo ou em parte, o presente processo seletivo simplificado, dando ciência aos 

participantes, na forma da legislação vigente. 

6.2. É facultado ao INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR, em qualquer fase do 

presente Processo Seletivo Simplificado, promover diligências com o fim de esclarecer ou 

complementar a instrução do processo. 

6.3. As decisões referentes a este Processo Seletivo poderão ser comunicadas aos proponentes 

por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 

publicação no www.hursosantahelena.org.br. 

6.4. Os casos não previstos neste Edital serão decididos exclusivamente pelo INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR. 

6.5. As empresas vencedoras deste processo deverão apresentar as seguintes certidões, a título 

de pagamento pelo serviço prestado: 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Conjunta Negativa 

de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de 

Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) da sede da proponente e perante o Estado de 

Goiás, se necessário; 

c) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de 

Débitos relativos a tributos municipais do município sede da proponente; 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio de Certidão relativa a 

Contribuições Previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

http://www.hursosantahelena.org.br/
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e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio 

de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) expedida pela Caixa Econômica Federal; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal 

nº 12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data 

de sua expedição (disponível nos portais eletrônicos da Justiça do Trabalho [Tribunal Superior 

do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho); 

7.6. Integram o presente Instrumento o seguinte ANEXO: 

 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

 

Goiânia, 03 de maio de 2018. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 
Bruno Pereira Figueiredo 

Presidente 
Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar  
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ANEXO I 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. Objeto 

Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo automotor, em 

caráter permanente, para atender às necessidades do Hospital de Urgências da Região 

Sudoeste Dr. Albanir Faleiros Machado - HURSO, localizado na Av. Uirapuru, S/N, esquina com 

Rua Mutum, Parque Isaura, em Santa Helena de Goiás (GO), CEP 75.920-000, unidade de saúde 

gerenciada pelo do IBGH, nos termos do Contrato de Gestão no  144/2017-SES-GO. 

 

2. Justificativa da Contratação 

O Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH nasceu com a vocação de cuidar da saúde 

das pessoas. Para tanto, utiliza a gestão como o principal instrumento a fim de realizar e 

sustentar essa vocação, gerenciando unidades de saúde de variados perfis e portes, 

localizadas em diversos estados da federação. 

O IBGH celebrou com o Governo do Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado 

da Saúde – SES-GO, o Contrato de Gestão nº 144/2017, que tem como objeto a execução 

das atividades de gerenciamento e operacionalização das ações e serviços de saúde, em 

regime de 24 horas/dia, no Hospital de Urgências da Região Sudoeste Dr. Albanir Faleiros 

Machado - HURSO. 

Devido ao fato de o HURSO estar localizado no interior do Estado de Goiás, faz-se necessária 

a locação de veículo em caráter permanente, pois é frequente a necessidade de 

deslocamento para reuniões na Secretaria do Estado da Saúde como também na sede do 

Instituto, ambos localizados em Goiânia. A locação de veículo visa também atender a 

necessidade do HURSO em razão das demandas e serviços administrativos e operacionais, 

tais como o transporte de passageiros e de documentos  
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3. Descrição do Veículo 

 

Item Especificação Mínima Quant. 
Franquia de 

Km rodado 

Período do 

contrato 

01 

Veículo utilitário, tipo camionete, 04 portas, com 
capacidade para 05 (cinco) pessoas, ano/modelo 
2017/2017 ou posterior, tipo combustível diesel, 
direção hidráulica, freios dianteiros e traseiros com 
ABS, Air Bag, ar condicionado, cabine dupla, tração 4x4 
O Veículo deve conter os equipamentos obrigatórios 
exigidos pelo CONTRAN e contrato de seguro. 

01 un 

KM livre 

(sem 

franquia) 

12 meses 

 

4. Prazo de Execução e Vigência do Contrato 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, condicionada à entrega do veículo ao locatário, podendo ser prorrogado, por 

meio de termo aditivo, a critério do IBGH. 

 

5. Do Pagamento 

5.1. As faturas serão emitidas dentro da competência, no dia 25 de cada mês da prestação 

de serviços. Com vencimento todo dia 15 (quinze), o mesmo deverá ser realizado por meio 

de depósito em conta ou ainda boleto bancário, da melhor convier a CONTRATANTE. 

 

6. Da Repactuação e do Reajuste 

6.1. Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses. 

Se houver prorrogação do contrato, os preços poderão ser reajustados com base no IGP-M 

(Índice Geral de Preços do Mercado) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e poderá ser 

aplicado após completada a periodicidade mínima de 12 (doze) meses do início do contrato. 

6.2. A concessão do reajuste estará condicionada à prévia manifestação do gestor do 

contrato, na qual deverá constar que os novos preços estão compatíveis com os praticados 

pelo mercado e a proposta permanece vantajosa para o Contratante. 

6.3. A variação do valor contratual para fazer face à revisão de preços, se aplicável, será 

processada mediante a celebração de aditamento. 
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7. Da Proposta 

7.1. As propostas orçamentárias deverão constar o valor global do serviço. 

7.2. A proposta deverá ser apresentada contendo as seguintes informações:  

a) Preço em moeda nacional, com duas casas decimais, escrito em algarismo e por extenso, 

compatíveis com os preços correntes no mercado;  

b) Declarar que conhece todos os dados dos serviços para a execução do objeto a ser 

contratado;  

c) Os seguintes dados da Empresa: Razão Social, endereço, telefone, número do CNPJ/MF, 

e-mail (se houver), banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento. 

7.3. Será desclassificada a proposta em desacordo com os termos deste Termo de 

Referência, que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente, ou a que consigne valores 

excessivos ou manifestamente inexequíveis.  

7.4. A proposta deverá apresentar preços correntes e de mercado, sem quaisquer 

acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou custo financeiro, devendo incluir 

todas as despesas, tais como tributos, seguros e demais custos incidentes sobre o objeto a 

ser contratado, sendo considerados como inclusos esses preços independentemente de 

declaração da Empresa Proponente.  

 

8. Obrigações da Locadora 

8.1 – A LOCADORA obriga-se à: 

8.1.1. Disponibilizar à LOCATÁRIA o veículo constante de sua proposta 

8.1.2. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto 

do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada sem 

prévio consentimento, por escrito, da LOCATÁRIA. 

8.1.3. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao 

patrimônio da LOCATÁRIA ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão culposa ou dolosa, 

procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus 

decorrente. 

81.4. Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que 

ensejaram a contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal, qualificação 

técnica e cumprimento da proposta. 
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8.1.5. Cuidar da regularidade obrigacional derivada do vínculo e subordinação com o pessoal 

envolvido direta ou indiretamente na execução deste Contrato, adimplindo com toda e 

qualquer obrigação fiscal e trabalhista decorrente da prestação de serviços dos seus 

cooperados/funcionários. 

8.1.6. Adimplir com toda e qualquer obrigação trabalhista que eventualmente venha a ser 

reconhecida judicialmente ou administrativamente por qualquer órgão administrativo e/ou 

fiscalização. 

8.1.7. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, imediatamente, as 

partes do objeto da contratação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

quando da execução dos serviços;  

8.1.8. Providenciar a emissão do documento de cobrança (Nota Fiscal), de acordo com os 

valores contratados e apurados, até o 25º (Vigésimo quinto) dia do mês da efetiva prestação 

do serviço, no qual deverá vir instruído com as Certidões de Regularidades Fiscais Federais 

(Conjunta, CRF e Previdenciária), Estadual (Estado de Goiás), Municipal (ISSQN), FGTS e 

Trabalhista (TST e TRT), sob pena da retenção do pagamento até que se regularize a emissão 

da NF. 

8.1.9. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do 

recebimento de notificação para tal mister, estabelecidas nos protocolos internos e 

padronização da LOCATÁRIA e do nosocômio beneficiário do contrato de locação. 

8.1.10. Aceitar o desconto mensal, sem prejuízos de advertências, caso os serviços sejam 

realizados em desacordo com o contratado. 

8.1.11. Comunicar, por escrito, imediatamente, a impossibilidade de execução de qualquer 

obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis. 

8.1.12. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 

época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com o IBGH. 

8.1.13. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em decorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados quando da prestação dos serviços. 
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8.1.14. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas, comerciais, civis ou 

penais resultantes do contrato a ser celebrado. A inadimplência da LOCADORA não transfere 

a responsabilidade por seu pagamento ao IBGH, nem poderá onerar o objeto do contrato, 

razão pela qual a proponente renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, 

ativa ou passiva, com o IBGH. 

 

9. Obrigações Do Locatário 

a) Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos designados;  

b) Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados no contrato;  

c) Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as exigências 

deste Termo de Referência e do contrato;  

 

10. Disposições Finais  

10.1. Não serão aceitas propostas que apresentem preço global ou unitário simbólicos, 

irrisórios ou de valor zerado, incompatíveis com os preços praticados pelo mercado.  

10.2 O IBGH não tem a obrigação de contratar o serviço publicado. 

 

Goiânia, 03 de maio de 2018. 

 

_____________________________________________ 

Bruno Pereira Figueiredo 

Presidente 

 


