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À 
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE GOIÁS  
FUNDAHC/UFG 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DR SERAFIM DE CARVALHO – JATAÍ/GO 
 
 
Ref.: Seleção Publica nº02-2021 – Processo 149/2021 
 
 
 
Em resposta ao recurso habilitado pela empresa BONE MEDICINA ESPECIALIZADA 
LTDA, a Carvalho Serviços Médicos Associados esclarece que em relação ao objeto do 
pleito: 
 

1) Habilitação – a empresa Carvalho Serviços Médicos Associados, possui diversos 
contratos com entes públicos e privados, inclusive com a FUNDAHC, conforme 
comprovado por contratos em anexo. 

 
Ressalta-se que o contrato firmado com a Unimed Regional Sul de Goiás, tem o mesmo 
objeto do certame em questão. 
 
Quanto a habilitação técnica o presente edital versa os seguintes dizeres:  
 

As proponentes deverão, obrigatoriamente, encaminhar juntamente 
com a proposta de preços os seguintes documentos: 

1.1 Atestado de capacidade técnica da empresa ou de seus profissio-
nais proponentes expedido por pelo menos, um cliente (pessoa jurídica de 
público ou privado), que comprove ter executado serviços ao objeto deste 
Termo de Referência em ambiente hospitalar. 

1.2 Comprovante de titulação de especialista do responsável técnico; 
 
Informamos que ambos os documentos foram encaminhados juntamente à proposta e 
estão anexados a este documento. 
 
 

2) Da qualificação econômico-financeira 
 
Os índices de solvência financeira da empresa Carvalho Serviços Médicos Associados 
foram apresentados junto a proposta e cumprem fielmente o que foi solicitado no edital.  
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Encaminhamos em anexo, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis dos 
últimos dois anos contábeis para verificação de tais índices.  
 
Em tempo reforçamos a informação que a Dra Lúcia Cristina de Carvalho CRM-GO 1926, 
RQE 13911, faz parte do quadro societário da Carvalho Serviços Médicos Associados. 
 
Sem mais nos colocamos a disposição para futuros esclarecimentos. 
 
 
 
Goiânia, 26 de março de 2021. 
 
 
 

 
 


