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Trindade, 07 de outubro 2019. 

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

interessados no Processo Seletivo 021/2019, cujo objeto é a contratação de pessoa 

jurídica para locação de equipamentos para análises clínicas e fornecimento de 

reagentes e demais materiais necessários ao funcionamento do laboratório, para fins 

de suporte às atividade de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital 

Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN, que, após 

a fase de apresentação de propostas, foi declarado o seguinte: 

 

1. RFP 021 –  Contratação homologada para: 

GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI. 

CNPJ/MF: 10.374.509/0001-58 

A qual, tendo atendido as condições estabelecidas na RFP 021/2019, sagrou-se 

vencedora com o valor de R$ 33.880,98 (trinta e três mil oitocentos e oitenta reais e 

noventa e oito centavos). 

 

A empresa IBN LABORATORIO LTDA, CNPJ, 02.383.297/0001-47, foi a segunda 

colocada, com proposta de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 

 

Processo 

Seletivo 

021/2019 

AVISO DE DECLARAÇÃO DE VENCEDOR  

RFP  

CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 

ANÁLISES CLÍNICAS E FORNECIMENTO DE REAGENTES E 

DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO 

DO LABORATÓRIO . 
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Observação: 

➢ Foi desclassificada a empresa CENTRO OESTE DIAGNÓSTICA LTDA, 

CNPJ n. 28.866.423/0001-08, por conta dos seguintes motivos: 

 

– A proposta comercial não contemplou:  
 

– “locação de equipamentos para análises clínicas ..... e demais 

materiais necessários ao funcionamento do laboratório”, a proposta 

apenas prevê o fornecimento de insumos, não menciona a inclusão de 

equipamentos 

– No preço ofertado deveriam estar  incluídos todos os valores relativos a 

locação de equipamentos, treinamento, manutenção. Todavia, não foi 

mencionado. 

– A apresentação de preços que deveriam ser feita de forma a 

apresentar, o valor mensal e o valor global para a totalidade do 

contrato, todavia não apresentou. 

 

➢ Foi desclassificada a empresa APIJÃ PRODUTOS HOSPITALARES 

LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, 

CNPJ n. 02.346.952/0001-97, por conta dos seguintes motivos: 

 

– A proposta comercial não contemplou:  
 

– A apresentação de preços que deveriam ser feita de forma a 

apresentar, o valor mensal e o valor global para a totalidade do 

contrato, porém não apresentou. 

– Ainda assim, realizamos uma avaliação e o preço do conjunto 

apresentado em separado foi de R$ 38.250,00, acima do valor do 

primeiro e segundo colocados 
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– A proposta técnica contemplou:  
 

– A apresentação de uma solução baseada em sistema fechado da 

marca Roche e que não permitem outro tipo de reagentes, a não ser 

da empresa fabricante do equipamento. Não se enquadrando em um 

sistema aberto. 

 

➢ Foi desclassificada a empresa FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL 

EIRELI, CNPJ n. 27.028.866/0001+67, por conta dos seguintes motivos: 

 

– A proposta comercial não contemplou:  
 

– A apresentação de preços que deveriam ser feita de forma a 

apresentar, o valor mensal e o valor global para a totalidade do 

contrato, porém não apresentou 

 

 

 

O resultado deste processo seletivo seria divulgado a partir do dia 30/09/2019 no 

sítio eletrônico do IMED (http://www.imed.org.br), podendo ser visualizado através 

do acesso do link do respectivo processo seletivo, sendo a empresa vencedora 

convocada, preferencialmente, por e-mail (podendo a convocação ser também 

realizada por qualquer outro meio de comunicação disponível), para, em até 05 

(cinco) dias a contar da efetivação do aludido comunicado, assinar o contrato de 

prestação de serviços mencionado no item 10 da RFP (cf. modelo constante no 

Anexo II) ou documento equivalente, bem como apresentar toda a documentação 

complementar pertinente à contratação, que, se necessária, será oportunamente 

solicitada.  

 

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 


