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Trindade/GO, 28 de setembro de 2022. 
     

 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO torna 

público aos  interessados no Processo Seletivo RFP nº 073/2022, cujo objeto é a contratação de 

serviço especializado de manutenção preventiva e corretiva de equipamento autoclave 

horizontal e osmose reversapara fins de suporte às atividades de gestão desenvolvidas junto ao 

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: BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.349.591/0001-11, que atendeu todos os requisitos e condições 

de habiltação, técnica e comerciais estabelecidas na RFP, sendo classificada em primeiro lugar 

do Processo Seletivo, com o valor mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 

A empresa CENTRAL MEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 10.748.053/0001-49, não atendeu integralmente a todos os requisitos e 

condições de habiltação estabelecidas na RFP e foi desclassificada. 
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Análise HETRIN 

RFP 073/2022 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO
AUTOCLAVE HORIZONTAL E OSMOSE REVERSA



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 – BK ENGENHARIA

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
14.349.591/0001-11, cumpriu todos os requisitos deste item.

2. Análise Técnica: A empresa apresentou Proposta Técnica contemplando todos os requisitos e
especificações contidas na RFP, bem como em consonância com as especificações técnicas requeridas.
Item Cumprido.

3. Análise Comercial: A empresa apresentou proposta com o preço total mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil
e quinhentos reais), estando cumpridas todas as demais condições comerciais estabelecidas na RFP.

Resultado: Classificada



Proponente 02 – CENTRAL MEDICA

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa CENTRAL MEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
10.748.053/0001-49, não cumpriu todos os requisitos deste item, devido:

a) Item 11.2, alínea c) – a empresa não apresentou Inscrição Estadual ou Declaração de Isento;

b) Item 11.2, alínea d) – a empresa não apresentou Inscrição Municipal ou Declaração de Isento;

c) Item 11.2, alínea l) – a empresa não apresentou nenhum registro ou licença para execução dos serviços objeto da RFP;

d) Item 11.2, alínea m) – a empresa não comprovou experiência mínima de 02 (dois) no objeto da RFP (os contratos de
prestação de serviços apresentados não estão assinados) por nenhuma das partes;

2. Análise Técnica: A empresa apresentou Proposta Técnica contemplando todos os requisitos e especificações contidas na RFP, bem
como em consonância com as especificações técnicas requeridas. Item Cumprido.

3. Análise Comercial: Diante do não cumprimento do item 1, a Proposta Comercial não foi analisada. Destaca-se que o valor mensal
proposto é de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) – praticamente, o triplo do valor apresentado pela outra proponente.

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 0734/2022:

BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
CNPJ/MF: 14.349.591/0001-11
Endereço: SIA Trecho 17, Rua 05, Lote 60, 1º Andar, Brasília/DF - CEP 71.200-213.
E-mail: comercial@bucarengenharia.com.br

Menor valor total mensal: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

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