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O IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO torna 

público aos    interessados no Processo Seletivo, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica 

para prestação de serviço técnico e especializado relativo à realização de auditoria contábil 

independente das demonstrações contábeis relacionadas aos recursos financeiros de natureza 

pública recebidos e empregados no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e 

serviços de saúde do 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: 

 

1. Contratação homologada para empresa: TRÍADE CONSULTORES LTDA, devidamente inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 67.141.440/0001-30, que atendeu todos os requisitos e condições de 

habiltação, técnica e comerciais estabelecidas na RFP nº 001/2022, sagrando-se vencedora com 

a proposta financeira no valor global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). 

 

Não houve outras empresas proponentes. 

 

 

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

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 064/2022 – CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS DE AUDITORIA CONTÁBIL
INDEPENDENTE (EXERCÍCIO 2022)



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 – TRÍADE

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa TRÍADE CONSULTORES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº
67.141.440/0001-30, 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 requeridas. Item Cumprido.

3. Análise Comercial: A empresa apresentou proposta contemplando todos os requisitos da RFP,. no valor global de
R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), estando cumpridas todas as demais condições comerciais estabelecidas.

Resultado: Classificada



Resultado da Análise

Diante da análise dos documentos e das propostas apresentadas, e não havendo outras empresas
participantes, é declarada vencedora a seguinte proponente que atendeu todas as exigências da RFP
064/2022:

TRÍADE CONSULTORES LTDA
CNPJ: 67.141.440/0001-30
Endereço: Avenida Nove de Julho, n° 5.569, 2° andar, Conjunto 21, Itaim Bibi, São Paulo-SP, CEP.: 01407-
200
E-mail: henrique.pereira@triade.srv.br
Valor Global Total: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)

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, se necessário.
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