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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 o fornecimento de “testes biológicos” com a cessão de equipamento (incubadora biológica), 

em caráter de comodato, para fins de suporte às atividades de gestão desenvolvidas junto ao 

Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), que,    após a fase de apresentação e análise 

dos documentos e propostas (documento anexo), foi declarado o seguinte: 

 

1. Contratação homologada para empresa: HYPERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.015.209/0001-03, que atendeu todos os requisitos 

e condições de habiltação, técnica e comerciais estabelecidas na RFP nº 071/2022, sagrando-se 

vencedora com a proposta de preço global mensal estimado de R$ 6.680,00 (seis mil, seiscentos e 

oitenta reais). 

A empresa LABCALTEC COMERCIO, MANUTENCAO E VALIDACAO DE EQUIPAMENTOS 

LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o  nº 27.363.260/0001-88, foi DESCLASSIFICADA 

por não ter apresentado os documentos mencionados nos itens “11.1.i” e “11.1.j”da RFP, 

valendo-se destacar que o preço mensal global estimado apresentado é superior ao da 

proponente vencedora. 
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Não houve outras empresas proponentes. 

 

 

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

 



Análise HCN 
RFP Nº 71/2022 – CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE “TESTES 
BIOLÓGICOS” COM A CESSÃO DE EQUIPAMENTO 
(INCUBADORA BIOLÓGICA), EM CARÁTER DE 
COMODATO



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 – HYPERMEDICAL

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa HYPERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 35.015.209/0001-03, 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 validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias a contar de sua apresentação (dentro do
prazo e modelo solicitado na RFP), sendo apresentado o valor global mensal estimado de R$ 6.680,00 (seis mil,
seiscentos e oitenta reais) consoante valores abaixo discriminados nos quadros abaixo, estando cumpridas todas
as demais condições comerciais estabelecidas.

Resultado: Classificada



Proponente 02 – LABCALTEC

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa LABCALTEC COMERCIO, MANUTENCAO E VALIDACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.363.260/0001-88, não cumpriu integralmente todos os requisitos
deste item, especificamente os itens “11.1.i” e “11.1.j”da RFP, pois não apresentou os respectivos documentos.

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.

2. Análise Comercial: Devido ao descumprimento do item “1”, a Proposta Comercial não foi analisada, valendo-se
destacar que o preço mensal global estimado apresentado é superior ao da Proponente 01.

Resultado: Desclassificada



Resultado da Análise

Diante da análise dos documentos e das propostas apresentadas é declarada vencedora a seguinte
proponente que atendeu todas as exigências da RFP 071/2022:

HYPERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 35.015.209/0001-03
Endereço: Rua Capitão Breno n° 220, Quadra 89, Lote 14, Loja 2, Setor Vila Rosa, Goiânia/GO – CEP.:
74.345-060
E-mail: licitacao@hypermedical.com.br 
Valor Global Mensal Estimado: R$ 6.680,00 (seis mil, seiscentos e oitenta reais) – sob demanda

A empresa vencedora será convocada para a assinatura do contrato de fornecimento de produtos com
comodato de equipamento, conforme minuta constante da RFP, bem como apresentar toda a
documentação complementar pertinente à contratação, se necessário.
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