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Processo 

Seletivo 

2022 

 

AVISO DE DECLARAÇÃO DE VENCEDOR 

AQUISIÇÃO CAMA TIPO FAWLER ELÉTRICA. 

No 

62/2022 

 

Trindade/GO, 23 de junho de 2022. 

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

no Processo Seletivo, cujo objeto é a Aquisição de Dez Camas Tipo Fawler Elétrica para 

fins de suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual 

de Trindade - Walda Ferreira dos Santos (HETRIN) que, após a fase de apresentação de 

propostas, foi declarado o seguinte: 

 
1. Contratação homologada para: 

 

A empresa HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/MF sob nº: 

05.743.288/0001-08, foi a primeira colocada com a proposta no valor total de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais). 

A empresa LANCO LTDA, CNPJ/MF sob nº: 00.595.037/0001-00, foi a segunda colocada com 

a proposta no valor total de R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais). 

A empresa KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA, CNPJ/MF 

sob nº: 79.805.263/0001-28, foi a desclassficada devido não ter cumprido os requisitos da 

RFP 62/2022. 

 

 

 

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 
ERRATA 22/04/2022
PROCESSO SELETIVO RFP 62/2022 
– AQUISIÇÃO DE CAMA TIPO 
FAWLER ELÉTRICA.



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 – HOSPCOM

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 05.743.288/0001-08, cumpriu todos os requisitos deste item.

2. Análise Técnica: A empresa apresentou proposta contemplando todos os requisitos da RFP.

3. Análise Comercial: A empresa apresentou proposta contemplando todos os requisitos da RFP, com valor total de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) = 10 unidades.

Resultado: Classificada 1º Lugar



Proponente 02 – KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 79.805.263/0001-28, não cumpriu todos os requisitos deste item, devido:

a) No item 11.1, a empresa não apresentou documentação válida das alíneas d), e) e h).

2. Análise Técnica: A empresa apresentou proposta técnica unificada com a comercial, não cumprindo este item.

3. Análise Comercial: Devido o descumprimento do item 1 e 2, a Proposta Comercial não foi analisada.

Resultado: Desclassificada



Proponente 03 – LANCO LTDA

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa LANCO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.595.037/0001-00, cumpriu
todos os requisitos deste item.

2. Análise Técnica: A empresa apresentou proposta contemplando todos os requisitos da RFP.

3. Análise Comercial: A empresa apresentou proposta contemplando todos os requisitos da RFP, com valor total de
R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais) = 10 unidades.

Resultado: Classificada 2º Lugar



Resultado da Análise

Diante da análise das propostas apresentadas, é declarada vencedora a seguinte proponente que
atendeu todas as exigências da RFP 62/2022:

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 05.743.288/0001-08
Endereço: Rua 104, nº 74, Setor Sul, Goiânia/GO, CEP: 74.083-300
E-mail: andre.silva@hospcom.net
Valor total: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) = 10 unidades.

Obs.: Valor de referencia SIGEM: R$ 178.800,00 (10 unidades)

A empresa vencedora será convocada para a assinatura do contrato de compra e venda, após a
liberação do respectivo recurso de investimento pela SES/GO.
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