
Análise HEF 

RFP 006/2022 – CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA



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 – BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 05.527.103/0001-28, cumpriu todos os requisitos da RFP. Item cumprido.

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 no valor total mensal de R$ 23.680,00 (vinte e três
mil, seiscentos e oitenta reais), estando cumpridas todas as demais condições comerciais estabelecidas
na RFP.

Resultado: Classificada



Proponente 02 – FLUGER & COMPANY

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa FLUNGER E COMPANY CONSULTORIA E PARTICIPACOES EIRELI,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.059.686/0001-00, não apresentou todos os documentos
de habilitação. Item não cumprido.

2. Análise Técnica: A empresa apresentou Proposta Técnica, porém não contemplando todos os requisitos
e especificações contidas na RFP. Item não cumprido.

3. Análise Comercial: Diante do descumprimento dos itens 1 e 2, a Proposta Comercial não foi analisada.

Resultado: Desclassificada



Proponente 03 – HAMER CONTÁBIL S/S

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa HAMER CONTÁBIL S/S, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº
03.729.814/0001-50, não apresentou todos os documentos de habilitação. Item não cumprido.

2. Análise Técnica: A empresa apresentou Proposta Técnica, porém não contemplando todos os requisitos
e especificações contidas na RFP. Item não cumprido.

3. Análise Comercial: Diante do descumprimento dos itens 1 e 2, a Proposta Comercial não foi analisada.

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 006/2022:

BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA
CNPJ/MF: 05.527.103/0001-28
Endereço: Rua Campos Sales, 147 – Sl 72 Brás – São Paulo/SP
E-mail: samantha.oliveira@brfin.com.br

Menor preço mensal global: R$ 23.680,00 (vinte e três mil, seiscentos e oitenta 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.

mailto:samantha.oliveira@brfin.com.br

