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Uruaçu/GO, 09 de maio de 2022. 

 

ATA DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DE MELHOR PROPOSTA PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CARTÃO 

COMBUSTIVEL PARA O HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO-HCN 

 

PROCESSO SELETIVO RFP Nº 42/2022 

 

CONSIDERANDO: 

 

A– que 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 e documentos para a 

contratação de pessoa jurídica especializada em fornecimento de cartão combustível para os veículos 

de 173 (cento e setenta e três) colaboradores contemplados no Plano de Cargos e Salários e 4 (quatro) 

veículos utilizados pelo setor administrativo do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), nos 

termos especificados na Requisição de Proposta (RFP) nº 42/2022, efetuou a análise da documentação 

(documento anexo) e que o objeto do processo seletivo foi adjudicado para a empresa: 

 

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 

Avenida Dra Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, São Paulo/SP, Cep.: 05425-070.                                                      

CNPJ/MF: 03.506.307/0001-57 

E-mail: simone.asilva@edenred.com 

 

http://www.imed.org.br/
mailto:projetos@imed.org.br
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Informa-se que a empresa acima mencionada atendeu todos os requisitos e condições de habiltação, 

técnica e comerciais estabelecidas na RFP nº 042/2022 e apresentou o melhor preço global, sagrando-

se vencedora do processo seletivo com o valor mensal de R$ 55.900,00 (cinquenta e cinco mil e 

novecentos reais). 
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Análise HCN 
RFP Nº 42/2022 – CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
FORNECIMENTO DE CARTÃO 
COMBUSTÍVEL



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 – Tickek Log

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (TICKET LOG), devidamente inscrita no CNPJ/MF
sob nº 03.506.307/0001-57, cumpriu todos os requisitos deste item, apresentando a documentação solicitada e as
CNDs negativas ou positivas com efeito de negativa dentro do prazo de validade.

2. Análise Técnica: A empresa atendeu integralmente o termo de referência da RFP e a proposta apresentada está em
consonância com as especificações técnicas requeridas. Item Cumprido.

3. Análise econômico-financeira: O valor total mensal é de R$ 55.900,00 (cinquenta e cinco mil e novecentos reais),
não havendo a cobrança de nenhuma taxa extra. Ob.: em caso de faltas e atestados dos colaboradores que
possuem o benefício, os valores correspondentes serão reduzidos no próximo mês. Item Cumprido.

Resultado: Classificada em 1º Lugar



Proponente 02 – Alelo S/A

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa Alelo S/A, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.740.846/0001-25, não
apresentou a Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal (item “11.1.e”), não tendo cumprindo este
item.

2. Análise Técnica: A empresa não atendeu integralmente o termo de referência da RFP, pois deixou de apresentar
proposta para o fornecimento de 4 (quatro) cartões de abastecimento destinados aos veículos administrativos da
Unidade de Saúde. Item Descumprido

3. Análise econômico-financeira: Análise Prejudicada. A empresa não apresentou proposta para o fornecimento de 4
(quatro) cartões de abastecimento destinados aos veículos administrativos da Unidade de Saúde, além de cobrar
taxa de emissão de segunda via e também de cartão de estoque

Resultado: Desclassificada



Resultado da Análise

Diante da análise das propostas apresentadas, é declarada vencedora a seguinte proponente que
atendeu todas as exigências da RFP 42/2022:

Ticket Solucoes Hdfgt S/A
CNPJ: 03.506.307/0001-57
Endereço: Avenida Dra Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, São Paulo/SP, Cep.: 05425-070
E-mail: simone.asilva@edenred.com
Valor total mensal: $ 55.900,00 (cinquenta e cinco mil e novecentos reais), não havendo a cobrança de
nenhuma taxa extra. Ob.: em caso de faltas e atestados dos colaboradores que possuem o benefício, os
valores correspondentes serão reduzidos no próximo mês.
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