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IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, torna 

público aos  interessados no Processo Seletivo RFP nº 065/2022, cujo objeto é a aquisição de 

instrumetais cirúrgicos para fins de suporte às 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: CIRURTECH COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE 

MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA (ACF INSTRUMENTAIS), devidamente inscrita no CNPJ/MF 

sob nº o 18.836.913/0001-08, que atendeu todos os requisitos e condições de habiltação, técnica 

e comerciais estabelecidas na RFP nº 065/2022, sagrando-se vencedora do processo seletivo 

com a proposta global no valor total de R$ 115.290,64 (cento e quinze mil, duzentos e novemta reais 

e sessenta e quatro centavos). 

A empresa SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI, devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 25.172.993/0001-00, apesar de ter atendido todos os requisitos e condições 

técnicas estabelecidas na RFP nº 065/2022, bem como apresentado o melhor preço global (total 

R$ 110.479,71), foi DESCLASSIFICADA por não ter cumprido as condições de habilitação e 
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comercial da RFP (certidão municial positiva sem efeitos de negativa e a proposta comercial não 

informa o prazo mínimo de garatia e também está em desacordo com o modelo disposto no Anexo 

II da RFP, tendo apresentando valor global por grupo e não individualizado para cada item, 

conforme o solicitado). 

 
   

 

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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Análise HETRIN 
RFP Nº 65/2022 – AQUISIÇÃO DE 
INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS



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 Comercial: verificação da validade e da melhor proposta comercial mediante cumprimento
das condições dispostas na RFP, condicionado ao cumprimento dos itens 1 e 2 para definição da
empresa vencedora.



Proponente 01 – CIRURTECH (ACF INSTRUMENTAIS)

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa CIRURTECH COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA (ACF
INSTRUMNETAIS), devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº o 18.836.913/0001-08, cumpriu todos os requisitos
deste item, apresentando toda 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 objeto do Termo de Referência. A garantia de 12 (doze) meses também
atende ao prazo disposto na RFP e o prazo de entrega está dentro do período previsto, sendo o transporte por
conta da proponente. Item Cumprido.

Análise Comercial: A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar de sua apresentação (dentro do prazo e
modelo solicitado na RFP), com o valor global de R$ 115.290,64 (cento e quinze mil, duzentos e novemta reais e
sessenta e quatro centavos). O preço ofertado inclui todos os custos e despesas diretos ou indiretos inerentes à
completa execução do objeto, incluindo custos de pessoal, encargos trabalhistas, previdenciários, securitários,
impostos e tributos de qualquer natureza.

Resultado: Classificada



Proponente 02 – SERVICEMED

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 25.172.993/0001-00, não cumpriu integralmente todos os requisitos deste item, especificamente
o item “11.1.e” da RFP, pois a CND Municipal apresenta pendências e não tem efeitos de negativa.

2. Análise Técnica: A empresa atendeu integralmente o termo de referência da RFP e a proposta apresentada está em
consonância com as especificações técnicas objeto do Termo de Referência. A garantia de 12 (doze) meses também
atende ao prazo disposto na RFP e o prazo de entrega está dentro do período previsto, sendo o transporte por
conta da proponente. Item Cumprido.

3. Análise Comercial: A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar de sua apresentação (dentro do prazo e
modelo solicitado na RFP), com o valor global de R$ 110.479,71 (cento e dez mil, quatrocentos e setenta e nove
reais e setenta e um centavo). O preço ofertado inclui todos os custos e despesas diretos ou indiretos inerentes à
completa execução do objeto, incluindo custos de pessoal, encargos trabalhistas, previdenciários, securitários,
impostos e tributos de qualquer natureza. Contudo, a proposta comercial não informa o prazo mínimo de garatia e
também está em desacordo com o modelo disposto no Anexo II da RFP, tendo apresentando valor global por grupo
e não individualizado para cada item, conforme o solicitado. Item Descumprido.

Resultado: Desclassificada



Resultado da Análise

Diante da análise das propostas apresentadas, é declarada vencedora a seguinte proponente que
atendeu todas as exigências da RFP 65/2022:

CIRURTECH COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
CNPJ: 18.836.913/0001-08
Endereço: Rua Andorminha nº 64, Sala B, Laranjeiras, Cidade de Caieras, Estado de São Paulo, CEP.:
07745-170
E-mail: marcelo@acfinstrumental.com.br 
Valor total: R$ 115.290,64 (cento e quinze mil, duzentos e novemta reais e sessenta e quatro centavos)

Após a liberação da verba de investimento correspondente pela SES/GO, 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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