
                                                                      

 

 

 

 

Uruaçu /GO, 16 de maio de 2022. 

 

O IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, vem convidá-los a 

submeter suas propostas, para o processo seletivo sob referência, considerando que 

a referida contratação faz-se necessária para fins de dar suporte às atividades de 

gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano 

(HCN), tendo em conta que o IMED é a organização social responsável pelo 

gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da 

referida Unidade de Saúde, conforme Contrato de Gestão firmado com o Estado de 

Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 

080/2021 – SES / GO). 

 

A publicação desta convocação é dispensada em razão do seu enquadramento no 

art. 15, IV, do Regulamento para os Procedimentos de Compras, Contratação de 

Obras, Contratação de Serviços e Alienações (“Regulamento de Compras”)  para o 

Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), o qual pode ser conferido no site 

do IMED, através do seguinte link: 

(https://hospital-centronortegoiano.org.br/wp-content/uploads/2022/02/REGULAMENTO-

COMPRAS-U-ATUAL.pdf) 

 

 Objeto da Proposta: OBJETO: contratação de pessoa jurídica especializada na 

prestação de serviços de formação teórica profissional de jovem aprendiz, em 

cumprimento  à LEI DE APRENDIZAGEM, No 10.097, DE 19 DE DEZEMBRO DE 

Processo 

Seletivo 

 

 

CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO 

NA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TEÓRICA PROFISSIONAL  DE JOVEM 

APRENDIZ  

2022 

 

https://hospital-centronortegoiano.org.br/wp-content/uploads/2022/02/REGULAMENTO-COMPRAS-U-ATUAL.pdf
https://hospital-centronortegoiano.org.br/wp-content/uploads/2022/02/REGULAMENTO-COMPRAS-U-ATUAL.pdf


                                                                      

 

 

 

2000, bem como para fins de dar suporte  às atividades de gestão desenvolvidas 

pelo IMED junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN). 

 

As Propostas deverão ser submetidas no modelo do Anexo I a este 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: 72 horas 

Validade da Proposta: 90 dias a contar da entrega. 

E-mail para envio da Proposta: rfp@hospital-centronortegoiano.org.br 

Critério de Julgamento: Menor Preço Total 

 

 

2) Termos e Condições do Contrato: 

 

Local de Prestação dos Serviços: Hospital Centro-Norte Goiano (HCN), Cidade 

de Uruaçu, Estado de Goiás, sita na Rua 

Anápolis, Qd.28, Lt.09-A, Sala 03, Centro, 

Uruaçu-GO, CEP: 76.400-000. 

Prazo estimado de vigência: 12 (doze) meses 

Condição de Pagamento: até o dia 15 (quinze) do mês posterior ao da 

prestação dos 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; 

mailto:rfp@hospital-centronortegoiano.org.br


                                                                      

 

 

 

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; 

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;  

XI. Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho; 

XII. Dados bancários da empresa;  

XIII. Cadastro Nacional de Aprendizagem. Se a proponente for  escola técnica ou 

entidades sem fins lucrativos deverá apresentar o registro no Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

4) Descrição do Objeto: 

 

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de formação 

teórica profissional de jovem aprendiz, em cumprimento à LEI DE APRENDIZAGEM, 

No 10.097, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000, bem como para fins de dar suporte  às 

atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual do Centro-

Norte Goiano (HCN). 

 

UNIDADE DE SAÚDE BENEFICIADA:  

Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN). 



                                                                      

 

 

 

POPULAÇÃO ATENDIDA: Região do Município de Uruaçu e dos Municípios 

circunvizinhos do Centro Norte Goiano. 

 

DESCRITIVO DO OBJETO:  

 A Lei Federeral de Aprendizagem n° 10.097/2000 determina que toda empresa com 

pelo menos, sete empregados, deve contratar jovens com idades entre 14 (quatorze) 

e 24 (vinte e quatro) anos, bem como que a contratação só pode se dar mediante 

matrícula dos jovens nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem. Por tais 

razões, torna-se necessária a formalização de parceria com empresa especializada, 

sendo que a contratação do jovem aprendiz será realizada pelo IMED  e os cursos 

oferecidos pela Instituição de Aprendizagem contratada. 

 

O percentual legal de cotas de aprendizes está fixado entre 5% (mínimo) e 15% 

(máximo) por estabelecimento, sendo o cálculo realizado sobre o total de 

empregados que exercem funções com demandas de capacitação profissional.  

Considerando que o quadro atual de colaboradores do HCN é necessário uma 

contratação mínima de 30 (trinta) jovens aprendizes com idade acima de 18 

(dezoito) anos, por se tratar uma unidade hospitalar. 

 

Assim exposto, ressaltando-se que existe penalidade  pela não contratação de 

jovens aprendizes, como também que, além de cumprir e contribuir com objetivo 

social do IMED, a mesma é menos onerosa ao instituto, justifica-se a contratação 

objeto desta RFP . 

 

O proponente poderá apresentar catálogos, material promocional, informativos 

técnicos, manuais entre outros materiais que possam auxiliar o IMED na avaliação 

do objeto. 

 

 

Atenciosamente, 

______________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

ALEXANDRE 
KOSLOVSKY 
SOARES:25991325847

Assinado de forma digital 
por ALEXANDRE 
KOSLOVSKY 
SOARES:25991325847



                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
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 – projetos@imed.org.br 
 

Uruaçu/GO, 30 de maio de 2022.  

 

 

ATA DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DE MELHOR PROPOSTA PARA 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TEÓRICA PROFISSIONAL DE JOVEM APRENDIZ 

PARA O HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO-NORTE GOIANO (HCN) 

 

 

 

CONSIDERANDO: 
 

A – Que em 01.12.2021 foi outorgado o Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES, celebrado com o 

Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Saúde de Goiás, com vistas ao gerenciamento, 

operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no Hospital Estadual do Centro-Norte 

Goiano (HCN); e 

 

A – Que a presente contratação visa atender a Lei de Aprendizagem no 10.097, de 19 de 

dezembro de 2000, 
  

 

 

O IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E 

DESENVOLVIMENTO, associação civil sem fins lucrativos de apoio à gestão de saúde, 

qualificado pelo Decreto Estadual nº 8.150, de 23 de abril de 2014, como Organização Social 

de Saúde no Estado de Goiás, torna público aos interessados que após o recebimento de 

propostas para a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de 

formação teórica profissional de jovem aprendiz, em cumprimento  à Lei de Aprendizagem 

no 10.097, de 19 de dezembro de 2000, bem como para fins de dar suporte  às atividades de 

gestão desenvolvidas junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), efetuou a 

análise das mesmas e que a melhor proposta foi: 

 

REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO 

(RENAPSI) 

CNPJ: 37.381.902/0001-25 

Endereço: Q SCS Quadra, nº 157, Quadra 06, Bloco A, Lote 157, Edifício Bandeirantes, 

Salas 501 a 504 / 601 a 607, Asa Sul, Brasília-DF, CEP.: 70.300-910 

E-mail: uilton.tiradentes@renapsi.org.br 

 

Informa-se que as condições estabelecidas na Carta Convite foram atendidas e que a empresa 

acima qualificada apresentou o melhor preço, sagrando-se vencedora do processo seletivo 

com o valor total mensal de R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais) para gestão 

educacional de 30 (trinta) jovens aprendizes, sendo R$ 253,03 (duzentos e cinquenta e três 

reais e três centavos) o valor unitário para cada um.  

Informa-se, ainda, que as empresas NUBE e CIEE declinaram do convite para apresentar 

proposta, pois não possuem polo físico na região onde está localizado o hospital (Uruaçú-

GO). 

 



 
 

 
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 – projetos@imed.org.br 
 

A empresa vencedora deverá ser convocada para a assinatura do contrato de prestação de 

serviços correspondente, bem como apresentar toda a documentação complementar 

pertinente à contratação, se necessário. 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

ALEXANDRE 
KOSLOVSKY 
SOARES:25991325847

Assinado de forma digital 
por ALEXANDRE KOSLOVSKY 
SOARES:25991325847



Análise HCN 
CARTA CONVITE – CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORMAÇÃO TEÓRICA PROFISSIONAL DE
JOVEM APRENDIZ



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 RFP 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 RFP; e

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



Proponente 01 – RENAPSI

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO
(RENAPSI), devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.381.902/0001-25, cumpriu todos os requisitos deste item,
apresentando toda a documentação solicitada e as CNDs (negativas ou positivas com efeito de negativa) dentro do
prazo de validade.

2. Análise Técnica: A empresa atendeu integralmente o termo de referência da Carta Convite e a proposta
apresentada está em consonância com as especificações técnicas requeridas.

3. Análise Comercial: A validade da proposta é de 90 (noventa) dias a contar de sua apresentação (dentro do prazo e
modelo solicitado na RFP), com o valor total mensal de R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais) para
gestão educacional de 30 (trinta) jovens aprendizes, sendo R$ 253,03 (duzentos e cinquenta e três reais e três
centavos) o valor unitário para cada um.

Resultado: Classificada



Resultado da Análise

Diante da análise da proposta apresentada e do fato das empresas NUBE e CIEE terem declinado do
convite para apresentar proposta, pois não possuem polo físico na região onde está localizado o
hospital (Uruaçú-GO), é declarada vencedora a seguinte proponente que atendeu todas as exigências da
Carta Convite:

REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO (RENAPSI)
CNPJ: 37.381.902/0001-25
Endereço: Q SCS Quadra, nº 157, Quadra 06, Bloco A, Lote 157, Edifício Bandeirantes, Salas 501 a 504 /
601 a 607, Asa Sul, Brasília-DF, CEP.: 70.300-910
E-mail: uilton.tiradentes@renapsi.org.br
Valor total Mensal: R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais)

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




