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Uruaçu/GO, 14 de abril de 2022. 

 

ATA DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DE MELHOR PROPOSTA PARA 

CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM 

DA UTI NEONATAL PARA O HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE 

GOIANO-HCN 

 

PROCESSO SELETIVO RFP Nº 41/2022 

 

CONSIDERANDO: 

 

A–q ue em 01.12.2021 foi outorgado o Contrato de Gestão nº 80/2021 – 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); 

 

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 para contratação de locação de 

equipamentos para montagem da UTI Neonatal, para fins de suporte às atividades de gestão 

desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), nos termos 

especificados na Requisição de Proposta (RFP) nº 41/2022, será adjudicado a empresa que apresentar 

a melhor oferta global, torna público que: 

 

1. É declarada vencedora a proposta técnica e comercial que atendeu a todas as exigências da RFP 

41/2022: 

 

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES S.A.  

http://www.imed.org.br/
mailto:projetos@imed.org.br
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Endereço: Rua Adelino da Fontoura, Nº 543, Jardim Jabaquara, São Paulo/SP CEP 04383 050 

CNPJ/MF sob o nº 11.957.593/0001-03 

E-mail: licitação2@cleanmedical.com.br 

 

Informa que as condições estabelecidas foram atendidas e que apresentou o melhor preço, 

sagrando- se vencedora com o valor de R$ 112.624,80 (cento e doze mil e seiscentos e vinte e 

quatro reais e oitenta centavos) mensais. 

 

A empresa vencedora 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. 
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Análise HCN 
RFP Nº 41/2022 – CONTRATAÇÃO DE 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
MONTAGEM DA UTI NEONATAL



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 econômico-financeira: verificação da validade e da melhor proposta comercial mediante
cumprimento, condicionado, dos itens 1 e 2 para definição da empresa vencedora.



Proponente 01 – Clean Medical

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
S.A. CNPJ: 11.957.593/0001-03 cumpriu todos os requisitos deste item;

2. Análise Técnica: A empresa descreve na proposta que os equipamentos são seminovos, de acordo com o termo de
referência da RFP e os modelos listados atendem as especificações técnicas dos requisitos exigidos na RFP,
cumprindo este item;

3. Análise econômico-financeira: A validade da proposta é de 60 dias a contar de sua apresentação, com valor total
mensal de R$ 112.624,80 (Cento e doze mil e seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), cumprindo este
item.

Resultado: Classificada



Proponente 02 – Four Med

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa FOUR MED IMPORTAÇÃO DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ:
15.464.380/0001-92, não apresentou a Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão
Negativa de Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) perante o Estado de Goiás, não cumprindo este item;

2. Análise Técnica: A empresa apresentou o equipamento incubadora neonatal com descrições características de 3
versões, sendo que apenas a versão C atende a RFP; o equipamento foco cirúrgico móvel ofertado possui
intensidade luminosa de apenas 60.000 Lux, sendo que o mínimo requerido na RFP é de 120.000 Lux; a empresa
não garante a entrega de todos os equipamentos dentro do prazo exigido, não cumprindo este item;

3. Análise econômico-financeira: A validade da proposta é de 30 dias a contar de sua apresentação, com valor total
mensal de R$ R$ 228.000,00, sem apresentação do preço expresso, não cumprindo este item.

Resultado: Desclassificada



Resultado da Análise

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

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ: 11.957.593/0001-03
Endereço: Rua Adelino da Fontoura, Nº 543 – Jardim Jabaquara – São Paulo/SP – CEP: 04383-050
E-mail: licitação2@cleanmedical.com.br
Valor total mensal: R$ 112.624,80 (cento e doze mil e seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta
centavos).

A empresa vencedora 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.
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