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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;

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 – ACF INSTRUMENTAL

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA,
inscrita no CNPJ: 18.836.913/0001-08, não cumpriu todos os requisitos deste item devido:

a) Conforme item 11.1
Não apresentou documentações conformes alíneas a), b) e e).

2. Análise Técnica: A empresa apresentou Proposta Técnica conforme requisitos da RFP.

3. Análise Comercial: Devido o descumprimento dos itens 1, a Proposta Comercial não foi analisada.

Resultado: Desclassificada



Proponente 02 – MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ: 26.480.160/0001-
79, não cumpriu todos os requisitos deste item devido:

a) Conforme item 11.1
Não apresentou documentações conformes alíneas d) e e).

2. Análise Técnica: A empresa apresentou Proposta Técnica conforme requisitos da RFP.

3. Análise Comercial: Devido o descumprimento dos itens 1, a Proposta Comercial não foi analisada.

Resultado: Desclassificada



Proponente 03 – SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI, inscrita no CNPJ:
25.172.993/0001-00, não cumpriu todos os requisitos deste item devido:

a) Conforme item 11.1
Não apresentou documentações conformes alíneas a) e e).
Na alínea b), não há CNAE junto ao registro do CNPJ referente ao objeto da RFP.

2. Análise Técnica: A empresa apresentou Proposta Técnica conforme requisitos da RFP.

3. Análise Comercial: Devido o descumprimento dos itens 1, a Proposta Comercial não foi analisada.

Resultado: Desclassificada



Resultado da Análise

Diante da análise da proposta apresentada, as proponentes não cumpriram os requisitos da RFP
41/2022 e foram desclassificadas.




