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Trindade-GO, 10 de maio de 2022. 

 

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

interessados no Processo Seletivo RFP nº 066/2022, cujo objeto é a 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO 

DO SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO – SADT, para fins de 

suporte as atividades de gestão desenvolvidas junto ao Hospital Estadual de 

Trindade Walda Ferreira dos Santos (HETRIN), que, após a fase de apresentação e 

análise dos documentos e propostas (documento anexo), foi declarado o seguinte: 

 
Contratação homologada para empresa: L2D TELEMEDICINA LTDA, CNPJ: 

26.193.419/0001-09, que atendeu todos os requisitos e condições de habiltação, 

técnica e comercial estabelecidas na RFP nº 066/2022, sagrando-se vencedora com 

a proposta no valor de R$ 170.096,40 (cento e setenta mil, noventa e seis reais e 

quarenta 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. 

 

 

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Processo 

Seletivo 

 

RFP No 

066/2022 

ATA DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 
 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GESTÃO 

E OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E 

TERAPÊUTICO – SADT 

https://www.google.com/search?q=Hospital+regional+de+formoza&oq=Hospital+regional+de+formoza&aqs=chrome..69i57j0l2.11875j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Análise HETRIN 
RFP Nº 66/2022 – CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E 
OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO 
DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO – SADT



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.



Proponente 01 – L2D SAÚDE DIGITAL

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa L2D TELEMEDICINA LTDA, inscrita no CNPJ: 26.193.419/0001-09, apresentou
toda a documentação exigida e cumpriu todos os requisitos deste item;

2. Análise Técnica: A empresa descreve na proposta todo o plano de trabalho e cronograma de treinamentos,
conforme requisitos exigidos na RFP, cumprindo este item;

3. Análise Comercial: A validade da proposta é de 60 dias a contar de sua apresentação, com valor global mensal
previsto de R$ 170.096,40 (cento e setenta mil, noventa e seis reais e quarenta centavos), cumprindo este item.

Resultado: Classificada



Resultado da Análise

Diante da análise da proposta apresentada, é declarada vencedora a seguinte proponente que atendeu
todas as exigências da RFP 16/2022:

L2D TELEMEDICINA LTDA
CNPJ: 26.193.419/0001-09
Endereço: RUA 3300, Nº 360, SALA 108 B 50, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIU – SC CEP: 88.330-272
E-mail: licitacoes@l2d.com.br
Valor total mensal previsto: R$ 170.096,40 (cento e setenta mil, noventa e seis reais e quarenta
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.

mailto:licitacoes@l2d.com.br



