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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;

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



Grupo 2 – Clínicas Cirúrgicas, 
Obstétricas e Pediátricas.



Proponente 01 – CLÍNICA SIGMA

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa CLINICA SIGMA LTDA, inscrita no CNPJ: 26.753.641/0001-00, não cumpriu todos
os requisitos deste item devido:

a) Conforme item 11.1:
Não apresentou documentação para os Critérios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
Não apresentou documentação para os itens: d), g), h), i) e j);

2. Análise Técnica: A empresa não apresentou Proposta Técnica;

3. Análise Comercial: Devido o descumprimento dos itens 1 e 2, a Proposta Comercial não foi analisada.

Resultado: Desclassificada



Proponente 02 – MEDPLUS

1. Análise Jurídica e Fiscal: A empresa MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ: 27.243.049/0001-21,
cumpriu todos os requisitos deste item;

1. Análise Técnica: A empresa cumpriu todos os requisitos deste item;

2. Análise Comercial: A empresa cumpriu todos os requisitos deste item, apresentando valor total mensal de R$
1.943.382,98 (hum milhão, novecentos e quarenta e três mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e oitos
centavos).

Resultado: Classificada



Resultado da Análise – Grupo 02

Diante da análise das propostas apresentadas para o Grupo 02, é declarada vencedora a seguinte
proponente que atendeu todas as exigências da RFP 41/2022:

MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 27.243.049/0001-21
Endereço: Rua Maria Curupaiti, nº 441, Sala 6005 G Vila Ester (Zona Norte) – São Paulo/SP.
E-mail: contato@medplus.med.br
Valor total mensal: R$ 1.943.382,98 (hum milhão, novecentos e quarenta e três mil, trezentos e oitenta
e dois reais e noventa e oitos centavos).

A empresa vencedora do Grupo 02 será convocada para a assinatura do contrato de prestação de
serviços conforme minuta constante da RFP, bem como apresentar toda a documentação
complementar pertinente à contratação.




