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Trindade-GO, 03 de dezembro 2021. 

 

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

interessados no Processo Seletivo 052/2021, cujo objeto é a contratação de pessoa 

jurídica especializada em gerenciamento, assessoramento e fiscalização de projetos 

e obras para realização de Ampliação e Reforma do Hospital Estadual de Trindade 

Walda Ferreira dos Santos – HETRIN, para fins de suporte às atividades de gestão 

desenvolvidas pelo IMED junto ao mesmo, que, após a fase de apresentação de 

propostas, foi declarado o seguinte: 

 

1. RFP 052 –  Contratação homologada para:  

 

BN & L ENGENHARIA LTDA, com sede na Alameda Araguaia, nº 2.104, Torre I, 2º 

andar, Alphaville, Barueri-SP, CEP: 06455-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

10.521.511/0001-02, a qual tendo atendido as condições estabelecidas na RFP nº 

052/2021, sagrou-se vencedora do processo seletivo com o valor global para 18 

meses de R$ 1.242.000,00 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil reais) . Mensal 

de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais). 

 

Processo 

Seletivo 

052/2021 

AVISO DE DECLARAÇÃO DE VENCEDOR  

RFP  

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM 

GERENCIAMENTO, ASSESSORAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

DE PROJETOS E OBRAS PARA REALIZAÇÃO DE 

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HETRIN 

 

 

https://www.google.com/search?q=Hospital+regional+de+formoza&oq=Hospital+regional+de+formoza&aqs=chrome..69i57j0l2.11875j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


  

  

  

  

 

 

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO 
Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757 

2 

- A empresa RSG CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI EPP, com sede na Rua 

Dr. Carvalho de Mendonça, nº 189, Conjunto 34, Santos-SP, CEP: 11070-103, inscrita 

no CNPJMF sob o nº.10.484.057/0001-67, foi a segunda colocada com a proposta de 

valor global para 18 meses de R$ 1.593.000,00 (um milhão, quinhentos e noventa e 

três mil reais). Mensal de R$ 88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais). 

 

- A empresa RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

LTDA, com sede na Travessa São Sebastião, nº 09, Centro, Rio Novo do Sul-ES, 

CEP: 29.290-000, inscrita no CNPJMF sob o nº. 11.746.358/0001-84, foi a terceira 

colocada com a proposta de valor global para 18 meses de R$ 1.648.800,00 (um 

milhão, seiscentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais). Mensal de R$ 91.600,00 

(noventa e um mil e seiscentos reais). 

 

- Não houve outros proponentes para o presente processo seletivo. 

 

O resultado deste processo seletivo será divulgado no dia 03/12/2021 no sítio 

eletrônico do IMED (https://hospital-hutrin.org.br/resultado-de-aquisicao-e-

contratacao-processos-seletivos-2021/), 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 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 

https://www.google.com/search?q=Hospital+regional+de+formoza&oq=Hospital+regional+de+formoza&aqs=chrome..69i57j0l2.11875j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

