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Trindade-GO, 10 de março de 2022. 

 

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

interessados no Processo Seletivo RFP nº 056, cujo objeto é a aquisição de Uma 

“BOMBA INJETORA COM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRATE DE DUPLA 

CABEÇA”, 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: GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.153.811/0004- 36, que atendeu todos 

os requisitos e condições de habiltação, técnica e comerciais estabelecidas na RFP 

nº 056/2022, sagrando-se vencedora com a proposta no valor de R$ 140.000,00 

(cento e quarenta mil reais). 

 
A empresa vencedora será convocada para a assinatura do contrato de compra e 

venda, 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 

056/2022 

ATA DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 
 

AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA COM SISTEMA DE 

INJEÇÃO DE CONTRASTE DE DUPLA CABEÇA 

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 56/2022 – AQUISIÇÃO DE
BOMBA INJETORA COM SISTEMA DE
INJEÇÃO DE CONTRATASTE DE DUPLA
CABEÇA



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; e

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 – GUEBERT

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº
30.153.811/0004- 36, 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. A garantia de 12 (doze) meses também atende ao prazo
disposto no RFP. Item Cumprido.

3. Análise econômico-financeira: A validade da proposta é de 60 dias a contar de sua apresentação (dentro do prazo
e modelo solicitado na RFP), com o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo que no preço
ofertado estão inclusos todos os custos e despesas diretos ou indiretos inerentes à completa execução do objeto,
tendo sido cumprindo também este item.

Resultado: Classificada em 1º Lugar



Proponente 02 – 1000 MEDIC

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa 1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA. devidamente
inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.993.698./0001-07, 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. A garantia de 12 (doze) meses também atende ao prazo
disposto no RFP. Item Cumprido.

3. Análise econômico-financeira: : A validade da proposta é de 60 dias a contar de sua apresentação (dentro do prazo
e modelo solicitado na RFP), com o valor de R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais), sendo que no preço
ofertado estão inclusos todos os custos e despesas diretos ou indiretos inerentes à completa execução do objeto.
Considerando, porém, que a condição de pagamento antecipada contida na proposta está em discordância com o
prazo disposto no item “8” do Termo de Referência (Prazo de Pagamento), uma vez que o mesmo só pode ser
realizado com a nota fiscal de venda atestada pela Unidade de Saúde, bem como porque o item “10” da RFP veda o
pagamento antecipado, tem-se que a empresa deixou de cumprir este item.

Resultado: Desclassificada



Proponente 03 – KONIMAGEM 

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa KONIMAGEM COMERCIAL LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
58.598.368/0001-83, 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. A garantia de 12 (doze) meses também atende ao prazo
disposto no RFP. Item Cumprido.

3. Análise econômico-financeira: A validade da proposta é de 60 dias a contar de sua apresentação (dentro do prazo
e modelo solicitado na RFP), com o valor de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), sendo que no
preço ofertado estão inclusos todos os custos e despesas diretos ou indiretos inerentes à completa execução do
objeto, tendo sido cumprindo também este item.

Resultado: Classificada em 2º Lugar



Resultado da Análise

Diante da análise das propostas apresentadas, é declarada vencedora a seguinte proponente que
atendeu todas as exigências da RFP 56/2022:

GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 30.153.811/0004-36

Endereço: Avenida Portugal nº 1.100, Parte C64, Itaqui – Itapevi/SP CEP: 06.696-060
E-mail: mariana.marcilio@guerbet.com / marcos.koury@guerbet.com
Valor total: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

A empresa vencedora será convocada para a assinatura do contrato de compra e venda, conforme
minuta constante da RFP, bem como apresentar toda a documentação complementar pertinente à
contratação.
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