
 

 

Memorando nº 02/2022 – COMISSÃO INTERNA DE SELEÇÃO / IBGH 

 

Aparecida de Goiânia/GO, 18 de setembro de 2022. 

 

De: Comissão Interna de Seleção / IBGH. 

Para: Gerência de Prestação de Contas / IBGH. 

 

Assunto: Resposta ao Ofício 40602/2022/SES, de 24 de 

agosto de 2022, o qual solicitou ao Instituto Brasileiro de 

Gestão Hospitalar – IBGH a atualização das informações 

contidas “Ios_Transparência”, relacionadas aos atos 

convocatórios e seus respectivos resultados, concernentes 

às contratações de obras e serviços (via edital), 

devidamente assinados e datados, contendo o nome do 

vencedor, objeto, valores unitários e totais referentes ao 

Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime – 

HEELJ, ao Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de 

Amorim - HEJA e ao Hospital Estadual de Urgências da 

Região Sudoeste - Dr. Albanir Faleiros Machado – HURSO. 

 

 

Sr. Responsável, 

 

 

A par de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para, em atenção à 

solicitação constante no Ofício 40602/2022/SES, de 24 de agosto de 2022, para que sejam 

fornecidos aos atos convocatórios e seus respectivos resultados, concernentes às 

contratações de obras e serviços (via edital), devidamente assinados e datados, contendo o 

nome do vencedor, objeto, valores unitários e totais referentes ao Hospital Estadual de 

Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime – HEELJ, ao Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino 

de Amorim - HEJA e ao Hospital Estadual de Urgências da Região Sudoeste - Dr. Albanir 

Faleiros Machado – HURSO, essa digna Comissão Interna de Seleção do IBGH vem informar 

o que segue. 



 

 

 

Em relação à solicitação citada acima, essa Comissão Interna de Seleção 

tem competência e conhecimento em afirmar que foram realizados diversos processos 

seletivos via edital, visando a contratação de empresas para a prestação de serviços de 

saúde para a gestão e operacionalização das Unidades de Saúde geridas por esse Instituto 

por força dos seus respectivos Contratos de Gestão firmados com o Estado de Goiás. 

 

As cópias dos atos convocatórios e seus respectivos resultados, 

concernentes às contratações de obras e serviços (via edital), devidamente assinados e 

datados, realizados por essa Organização Social via as supracitadas Unidades de Saúde por 

si geridas, bem como as informações necessárias para auxiliar na resposta ao Ofício 

40602/2022/SES oriundo da Superintendência de Performance da Secretaria de Saúde do 

Estado de Goiás, estão inseridas no link abaixo, qual seja: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Zl-_DZvSprqMWZLJewfMnkohWIEw2f0P?usp=sharing 

 

Sem mais, nos colocamos a inteira disposição, para resolução e/ou 

qualquer esclarecimento que se fizer necessário. 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

Emmanuel Correa de Sousa 
Presidente da Comissão Interna de Seleção 

Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar 


