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Processo 

Seletivo 

01/2022 

 

ATA DE JULGAMENTO - Requisição de Proposta (RFP) 

 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM 

GERENCIAMENTO, ASSESSORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 

PROJETOS E OBRAS PARA REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E 

REFORMA DO HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA DR. 

CÉSAR SAAD FAYAD – HEF 

 

 

Formosa/GO, 05 de julho de 2022. 

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

interessados no Processo Seletivo, cujo objeto é Contratação de pessoa jurídica 

especializada em gerenciamento, assessoramento e fiscalização de projetos e obras para 

realização de Ampliação e Reforma do Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad 

Fayad – HEF, para fins de suporte as atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto 

ao Hospital Estadual de Formosa (HEF), que, após a fase de apresentação de 

propostas, foi declarado o seguinte: 

 
1. Contratação homologada para: 

 
A empresa MHA ENGENHARIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 

47.283.189/0001-30, foi a primeira colocada com a proposta no valor mensal de R$ 

77.989,47 (setenta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete 

centavos). 

A empresa ARKHITEKTON ASSOCIADOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF 

sob nº 67.978.379/0001-80, foi desclassificada. 

 

 

 

 

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 



Análise HEF
RFP 01/2022 – CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM
GERENCIAMENTO, ASSESSORAMENTO
E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS E
OBRAS PARA REALIZAÇÃO DE
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL
ESTADUAL DE FORMOSA – HEF



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 – ARKHITEKTON

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa ARKHITEKTON ASSOCIADOS LTDA, inscrita no CNPJ: 67.978.379/0001-80, não
cumpriu todos os requisitos deste item, devido:

a) De acordo com o Item 11.1:
Não cumpriu o item b) pois o CNAE da empresa não é compatível para o objeto do contrato;
De acordo com o Termo de Referência, item 3.4, a proponente não comprovou experiência anterior conforme
o objeto do processo seletivo.

2. Análise Técnica: As documentações técnicas apresentadas não cumprem o objeto do processo seletivo.

3. Análise Comercial: Conforme o Item 3.2.3, a empresa não apresentou os valores de precificação dos
profissionais, impreterivelmente conforme as tabelas SINAPI e GOINFRA atualizadas.

Resultado: Desclassificada



Proponente 02 – MHA ENGENHARIA LTDA

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa MHA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 47.283.189/0001-30, cumpriu
todos os requisitos deste item.

2. Análise Técnica: A empresa apresentou proposta contemplando todos os requisitos do Processo Seletivo.

3. Análise Comercial: A empresa apresentou proposta contemplando todos os requisitos do Processo Seletivo, com
valor total mensal de R$ 77.989,47 (setenta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete
centavos)

Resultado: Classificada



Resultado da Análise

Diante da análise das propostas apresentadas, é declarada vencedora a seguinte proponente que
atendeu todas as exigências do Processo Seletivo:

MHA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 47.283.189/0001-30
Endereço: Alameda Araguaia Nº 2.104, Torre I, 2º andar, Alphaville – Barueri/SP – CEP: 06455-000
E-mail: mha@mha.com.br.
Valor Total Mensal: R$ 77.989,47 (setenta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e
sete centavos).

A empresa vencedora será convocada para a assinatura do contrato de aquisição, bem como apresentar
toda a documentação complementar pertinente à contratação.

mailto:mha@mha.com.br
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