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Processo 

Seletivo 

2022 

 

AVISO DE DECLARAÇÃO DE VENCEDOR 

FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO E SOB DEMANDA DE 

ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) 
RFP No 

063/2022 

 

Uruaçu/GO, 24 de outubro de 2022. 

 
     

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

torna público aos  interessados no Processo Seletivo RFP nº 063/2022, cujo objeto é o 

Fornecimento em Consignação e Sob Demanda de Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais (OPME) para fins de suporte às atividades de gestão desenvolvidas junto ao 

Hospital Estadual do Centro Norte Goiano (HCN), que, após a fase de apresentação e 

análise dos documentos e propostas (documento anexo), foi declarado o seguinte: 

 

GRUPO 1: TABELA DE OPME DE USO COMUM / RESERVA NA UNIDADE 

 

1. Contratação homologada para empresa: SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.801.201/0001-56, que atendeu todos os 

requisitos e condições de habiltação, técnica e comerciais estabelecidas na RFP, 

sagrando-se vencedora do Processo Seletivo com o valor total global de R$ 18.994,64 

(dezoito mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos) - 

(somatória dos preços unitários do Grupo 1). 

As empresas EXTRA CORPUS-EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (CNPJ/MF nº 

05.615.586/0001-12) e OPLIFE HJE MEDICAL LTDA (CNPJ/MF nº 12.127.487/0001-57) 

declinaram de participar do proceso seletivo.  
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Não houve outras proponentes para o Grupo 1. 

GRUPO 2: TABELA DE OPME DE ALTO CUSTO 

 

2. Contratação homologada para empresa: SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.801.201/0001-56, que atendeu todos os 

requisitos e condições de habiltação, técnica e comerciais estabelecidas na RFP, 

sagrando-se vencedora do Processo Seletivo com o valor total global de R$ 103.972,28 

(cento e três mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte e oiti centavos) - 

(somatória dos preços unitários do Grupo 2). 

As empresas EXTRA CORPUS-EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (CNPJ/MF nº 

05.615.586/0001-12) e OPLIFE HJE MEDICAL LTDA (CNPJ/MF nº 12.127.487/0001-57) 

declinaram de participar do proceso seletivo.  

Não houve outras proponentes para o Grupo 2. 
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Análise HCN
RFP 063/2022 – FORNECIMENTO EM
CONSIGNAÇÃO E SOB DEMANDA DE
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS
ESPECIAIS (OPME)



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.



GRUPO 1: TABELA DE OPME DE USO COMUM / RESERVA NA UNIDADE
Proponente Única – SINTESE

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 24.801.201/0001-56, 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 no valor total global de R$ 18.994,64 (dezoito mil,
novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos) - (somatória dos preços unitários do
Grupo 1), estando cumpridas todas as demais condições comerciais estabelecidas na RFP.

Resultado: Classificada



GRUPO 2: TABELA DE OPME DE ALTO CUSTO
Proponente Única – SINTESE

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 24.801.201/0001-56, 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 no valor total global de R$ 103.972,28 (cento e três
mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte e oiti centavos) - (somatória dos preços unitários do Grupo
2), estando cumpridas todas as demais condições comerciais estabelecidas na RFP.

Resultado: Classificada



Resultado da Análise
GRUPO 1: TABELA DE OPME DE USO COMUM / RESERVA NA UNIDADE

Diante da análise dos documentos e das propostas apresentadas, é declarada vencedora a seguinte (e
única) proponente que atendeu todas as exigências da RFP 063/2022:

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ/MF: 24.801.201/0001-56
Endereço: Rua 9-A, nº 411, Setor Aeroporto, Goiânia/GO, CEP.: 74075-250
E-mail: licitacao@sintesebr.com
Valor Total Global: R$ 18.994,64 (dezoito mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro
centavos) - (somatória dos preços unitários do Grupo 1)

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

mailto:licitacao@sintesebr.com


Resultado da Análise
GRUPO 2: TABELA DE OPME DE ALTO CUSTO

Diante da análise dos documentos e das propostas apresentadas, é declarada vencedora a seguinte (e
única) proponente que atendeu todas as exigências da RFP 063/2022:

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ/MF: 24.801.201/0001-56
Endereço: Rua 9-A, nº 411, Setor Aeroporto, Goiânia/GO, CEP.: 74075-250
E-mail: licitacao@sintesebr.com
Valor Total Global: R$ 103.972,28 (cento e três mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte e oiti centavos)
- (somatória dos preços unitários do Grupo 2)

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

mailto:licitacao@sintesebr.com
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