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Processo 

Seletivo 

No 

11/2022 

Requisição de Proposta (RFP) 

 

AVISO DE DECLARAÇÃO DE VENCEDOR 

 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA DE DADOS 

 

Uruaçú-GO, 25 de fevereiro de 2022. 

 

O IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento torna público aos interessados 

no Processo Seletivo RFP nº 011/2022, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica 

especializada na prestação de serviços de inovação, tecnologia de informação e 

ciência de dados para fins de suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED 

junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), que, após a fase de 

apresentação de propostas, foi declarado o seguinte: 

 

1. RFP 11/2020 - Contratação homologada para: ALERIM TRANSFORMAÇÃO 

DIGITAL LTDA., com sede na Rua Ulisses Cruz, nº 668, Apartamento 42, Torre B, Star 

The Gardens Seasons, Tatuapé, São Paulo/SP, CEP.: 03077-000, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 44.264.355/0001-63, a qual tendo atendido as condições estabelecidas na RFP e 

em seu Anexo I (Termo de Referência), sagrou-se vencedora do processo seletivo com o 

valor mensal de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais).  

 

- A empresa NX SAÚDE, CNPJ/MF nº R$ 43.047.500/0001-91, foi a segunda colocada com 

a proposta de valor mensal de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais). 

 

- A empresa EPCOM DESENVOLVIMENTO E ASSESSORIA EM INFORMATICA S/S 

LTDA (HEALTCASH), CNPJ/MF nº 01.847.871/0001-08, foi a terceira colocada com a 

proposta de valor mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

 

http://imed.org.br/wp-content/uploads/2022/01/2022-Processo-Seletivo-de-Contratacao-de-Plataforma-Digital_HCN.pdf
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O resultado deste processo seletivo está sendo divulgado no sítio eletrônico do IMED 

(http://imed.org.br/resultados-hospital-centro-norte-goiano/), podendo ser visualizado 

através do acesso do link do respectivo processo seletivo, sendo a empresa vencedora 

convocada, preferencialmente, por e-mail (podendo a convocação ser também realizada 

por qualquer outro meio de comunicação disponível), para assinar o contrato de prestação 

de serviços mencionado no item 10 da RFP nº 11/2020 (cf. minuta constante no seu Anexo 

III) ou documento equivalente, bem como apresentar toda a documentação complementar 

pertinente à contratação, que, caso necessária, será oportunamente solicitada.  
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