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Processo 

Seletivo 

2022 

 

AVISO DE RESULTADO 

 

REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 

TIRAS TESTE DE GLICEMIA PARA O HOSPITAL ESTADUAL 

DO CENTRO-NORTE GOIANO 

No 

050/2022 

 

 

Uruaçu/GO, 08 de julho de 2022. 

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

no Processo Seletivo, cujo objeto é fornecimento de tiras teste de glicemia, para fins de 

suporte as atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual do 

Centro Norte Goiano (HCN), que, após a fase de apresentação de propostas, foi declarado 

o seguinte: 

 

A empresa HYPERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA., devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 5.015.209/0001-03, foi única proponente, porém foi desclassificada por 

apresentar preço excessivo, acima do estimado para a contratação. 

Em razão disso, decide-se dar por CANCELADO o presente processo seletivo.  

 

 

 

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

 



Análise HCN 
RFP Nº 50/2022 – AQUISIÇÃO DE TIRAS 
TESTE DE GLICEMIA. 



Metodologia de análise das propostas

• A metodologia aplicada na análise das propostas deste processo seletivo divide-se em:

• 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;

• Análise Técnica: verificação quanto aos requisitos técnicos que demonstram a capacidade de 
fornecer o produto e/ou serviço, cumprindo minimamente os requisitos da RFP;

• Análise Comercial: verificação da validade e da melhor proposta comercial mediante 
cumprimento, condicionado, dos itens 1 e 2 para definição da empresa vencedora.



Proponente Única – ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI

• Análise Jurídica e Fiscal: a empresa HYPERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA., devidamente 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 5.015.209/0001-03, cumpriu todos os requisitos deste item.

• Análise Técnica: A empresa apresentou Proposta Técnica contemplando todos os requisitos.

• Análise Comercial: A empresa apresentou Proposta Comercial atendendo todos os requisitos, 
com preço unitário de R$ 0,73 (setenta e três centavos de real).  Porém o preço encontra-se acima 
do estimado para esta contratação.

Resultado: Desclassificada
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