
                                                                      

 

 

 

 

Uruaçu /GO, 20 de julho de 2022. 

O IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, vem convidá-los a 

submeter suas propostas, para o processo seletivo sob referência, considerando que 

a referida contratação faz-se necessária para fins de dar suporte às atividades de 

gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano 

(HCN), tendo em conta que o IMED é a organização social responsável pelo 

gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da 

referida Unidade de Saúde, conforme Contrato de Gestão firmado com o Estado de 

Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 

080/2021 – SES / GO). 

A publicação desta convocação é dispensada em razão do seu enquadramento no 

art. 15, VII, do Regulamento para os Procedimentos de Compras, Contratação de 

Obras, Contratação de Serviços e Alienações (“Regulamento de Compras”)  para o 

Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), o qual pode ser conferido no site 

do IMED, através do seguinte link: 

(https://hospital-centronortegoiano.org.br/wp-

content/uploads/2022/02/REGULAMENTO-COMPRAS-U-ATUAL.pdf ) 

 

 Objeto da Proposta: Fornecimento (sob demanda) de dieta de nutrição manipulada 

parenteral neonatal, sendo: 

 

Solução para nutrição parenteral manipulada conforme prescrição médica contendo: 

 

Processo 

Seletivo 

 

 

CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO 

NA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PARA O FORNECIMENTO DE 

DIETA DE NUTRIÇÃO MANIPULADA PARENTERAL NEONATAL – 

SOB DEMANDA 

 

2022 

 

https://hospital-centronortegoiano.org.br/wp-content/uploads/2022/02/REGULAMENTO-COMPRAS-U-ATUAL.pdf
https://hospital-centronortegoiano.org.br/wp-content/uploads/2022/02/REGULAMENTO-COMPRAS-U-ATUAL.pdf


                                                                      

 

 

 

Aminoácido pediátrico 10%, glicose 50%, lipídeo MCT/LCT 20%, eletrólitos, 

multivitamínicos e oligoelementos, sem glutamina. 

Volumes: 

• 0,01ml – 100ml 

• 100,01ml – 200ml 

• 200,01ml – 300ml 

• 300,01ml – 400ml 

• 400,01ml – 800ml 

• 800,01ml – 1000ml 

• Acima de 1000ml 

 

Adição de Nutrientes: 

• Lipídios (Smof) 

• Glutamina 

• Glicerosfosfato 

 

 

As Propostas deverão ser submetidas no modelo do Anexo I a este Convite. Ao 

submeter a Proposta, entende-se que o ofertante aceitou todos os termos e 

condições abaixo estabelecidas, sendo desconsideradas quaisquer condições 

divergentes, podendo também o IMED, a seu critério, desclassificar a Proposta: 

 

 

1) Termos e Condições da Oferta: 

 

Prazo para envio das Propostas: 72 horas 

Validade da Proposta: 180 dias a contar da entrega. 

E-mail para envio da Proposta: rfp@imed.org.br 

Critério de Julgamento: Menor Preço Total 

 

 

2) Termos e Condições do Contrato: 



                                                                      

 

 

 

 

Local de entrega: Hospital Centro-Norte Goiano (HCN), 

Cidade de Uruaçu, Estado de Goiás, sita na 

Rua Anápolis, Qd.28, Lt.09-A, Sala 03, 

Centro, Uruaçu-GO, CEP: 76.400-000.  

Prazo de Vigência do 

Contrato: 

Fornecimento continuado: Até a data de 

término prevista para o Contrato de Gestão 

firmado entre IMED e SES / GO 

(23/11/2025) 

Compra pontual: Até a entrega do objeto. 

Prazo de Entrega: Até 24 horas, a partir do pedido realizado. 

Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados as aceitação dos 

produtos. 

Prazo de Garantia: 12 (doze) meses a contar da aceitação dos 

produtos. 

Prazo de Atendimento de 

Manutenção Corretiva: 

N/A 

Informar quantidade 

mínima: 

Informar na proposta se existe quantidade 

mínima para faturamento. 

Informar horario máximo 

para atendimento do prazo 

de entrega 

Informar na proposta horário limite para 

atender a entrega em até 24 horas. 

 

 

 



                                                                      

 

 

 

 

3) Documentos a serem anexados à Proposta: 

 

I. Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

II. Última alteração do Contrato ou Estatuto Social, desde que 

devidamente consolidada, ou Contrato e Estatuto de Constituição 

acompanhado da última alteração contratual; 

III. Inscrição Estadual ou declaração de isento; 

IV. Inscrição Municipal ou declaração de isento; 

V. Documentos pessoais dos sócios ou dirigentes (RG e CPF); 

VI. Procuração e documentos pessoais (RG e CPF) para o representante 

da contratada, quando não forem os seus sócios que assinarão o 

contrato; 

VII. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante Certidão 

Conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da 

União, que abranja inclusive a regularidade relativa às contribuições  

previdenciárias e sociais; 

VIII. Prova de regularidade para com  a Fazenda Estadual  de Goiás, 

mediante  Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos 

Estaduais; 

IX. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante  

Certidão  Negativa  de  Débitos relativos  aos Tributos Municipais; 

X. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia  por Tempo de 

Serviço -  FGTS, através  da apresentação  do Certificado de 

Regularidade do FGTS - CRF; e 

XI. Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho. 



                                                                      

 

 

 

4) Descrição do Objeto: 

 

DIETA DE NUTRIÇÃO MANIPULADA PARENTERAL NEONATAL 

 
Aminoácido pediátrico 10%, glicose 50%, lipídeo MCT/LCT 20%, eletrólitos, 
multivitamínicos e oligoelementos, sem glutamina. 
 
 

VOLUMES 

0,01ml – 100ml 

100,01ml – 200ml 

200,01ml – 300ml 

300,01ml – 400ml 

400,01ml – 800ml 

800,01ml – 1000ml 

Acima de 1000ml 

 
ADIÇÃO DE NUTRIENTES 

Lipídios (Smof) 

Glutamina 

Glicerosfosfato 

 
 

O proponente poderá apresentar catálogos, material promocional, informativos 

técnicos, manuais entre outros materiais que possam auxiliar o IMED na avaliação 

do objeto. 

 

5) Quantidade: Sob demanda, conforme necessidade do contratante. 

 

 

Atenciosamente, 

 

______________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

ALEXANDRE 
KOSLOVSKY 
SOARES:25991325847

Assinado de forma 
digital por ALEXANDRE 
KOSLOVSKY 
SOARES:25991325847



                                                                      

 

 

 

 
ANEXO I 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
 

 
AO 
IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Vimos pela presente apresentar nossa Proposta para atender ao processo seletivo 
para contrato de fornecimento de dieta de nutrição manipulada parenteral neonatal 
(sob demanda), voltado para dar suporte às atividades de gestão pelo IMED junto ao 
Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em atendimento à Carta Convite 
2022. 
 
 
A - DADOS DO FORNECEDOR 
 

Razão Social:  

CNPJ/CPF:  

Inscrição Estadual:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail:  

Contato:  

Dados Bancários:  

 
 
B – PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Descrição Detalhada do Objeto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      

 

 

 

 

 
 
 

Quantidade:  

Fabricante:  

Marca:  

Modelo:  

Preço Unitário (com Impostos):  

Preço Total:  

 
 
A validade da proposta é de 180 (cento e oitenta) dias a contar de sua 
apresentação. 
 
O preço ofertado inclui todos os custos e despesas diretos ou indiretos inerentes à 
completa execução do objeto, incluindo custos de pessoal, encargos trabalhistas, 
previdenciários, securitários, impostos e tributos de qualquer natureza e transporte 
ao local de entrega. 
 
 
O proponente declara aceitar e cumprir com todos os requisitos da Carta Convite. 
 
Local e data. 
 
 
 
 
 
________________________________ 

Representante Legal 

 

 



 
 
 

 
 

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua Itapeva, 202 | Conjunto 34, Bela Vista, São Paulo/SP 
CNPJ: 19.324.171/0001-02 – Telefone/Fax: (11) 3141-1128 

www.imed.org.br – secretaria@imed.org.br  

 

Processo 

Seletivo 

2022 

 

AVISO DE DECLARAÇÃO DE VENCEDOR 

REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PARA 

FORNECIMENTO DE DIETA DE NUTRIÇÃO MANIPULADA PARENTERAL 

NEONATAL (SOB DEMANDA) 
Carta Convite 

 

 

Uruaçu/GO, 03 de agosto de 2022. 

 
     

O IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO torna 

público aos  interessados no Processo Seletivo, na modalidade Carta Convite, cujo objeto é o 

Fornecimento de Dieta de Nutrição Manipulada Parenteral Neonatal (Sob Demanda) 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: 

 
1. Contratação homologada para empresa: NUTRA – NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.623.106/0001-53, que atendeu todos os requisitos 

e condições de habiltação, técnica e comerciais estabelecidas na Carta Convite, sagrando-se 

vencedora do Processo Seletivo com a proposta no valor total da dieta de R$ 3.501,70 (três mil, 

quinhentos e um reais e setenta centavos) mais R$ 90,00 (noventa reais) de frete por entrega, 

totalizando a importância de R$ 3.591,70 (três mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta 

centavos). 

A empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 02.683.235/0001-50, que atendeu todos os requisitos e condições de habiltação, técnica 

e comerciais estabelecidas na Carta Convite, foi a segunda colocada com a proposta no valor 

total da dieta de R$ 4.209,30 (quatro mil, duzentos e nove reais e trinta centavos) mais R$ 300,00 



 
 
 

 
 

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua Itapeva, 202 | Conjunto 34, Bela Vista, São Paulo/SP 
CNPJ: 19.324.171/0001-02 – Telefone/Fax: (11) 3141-1128 

www.imed.org.br – secretaria@imed.org.br  

(trezentos reais) de frete por entrega, totalizando a importância de R$ 4.509,30 (quatro mil, 

quinhentos e nove reais e trinta centavos). 

A empresa BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (AABC), 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.477.776/0001-53, que atendeu todos os requisitos 

e condições de habiltação, técnica e comerciais estabelecidas na Carta Convite, foi a terceira 

colocada com a proposta no valor total da dieta de R$ 5.694,55 (cinco mil, seiscentos e noventa 

e sete reais e cinquenta e cinco) mais R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) de frete por 

entrega, totalizando a importância de R$ 5.969,55 (cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais 

e cinquenta e cinco centavos). 

A empresa NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA, devidamente 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.639.953/0001-08, que atendeu todos os requisitos e condições 

de habiltação, técnica e comerciais estabelecidas na Carta Convite, foi a quarta colocada com a 

proposta no valor total da dieta de R$ 7.456,71 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e 

setenta e um centavos) com o frete de entrega incluso. 

 

 

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

ALEXANDRE 
KOSLOVSKY 
SOARES:25991325847

Assinado de forma digital 
por ALEXANDRE 
KOSLOVSKY 
SOARES:25991325847



Análise HCN 
CARTA CONVITE – FORNECIMENTO DE 
DIETA DE NUTRIÇÃO MANIPULADA 
PARENTERAL NEONATAL (SOB 
DEMANDA)



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 Carta Convite 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 Carta Convite; e

3. Análise Comercial: verificação da validade e da melhor proposta comercial mediante cumprimento
das condições dispostas na Carta Convite, condicionado ao cumprimento dos itens 1 e 2 para definição
da empresa vencedora.



Proponente 01 – NUTRA

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa NUTRA – NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 08.623.106/0001-53, cumpriu todos os requisitos deste item.

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

3. Análise Comercial: A empresa apresentou proposta no valor total da dieta de R$ 3.501,70 (três mil,
quinhentos e um reais e setenta centavos) mais R$ 90,00 (noventa reais) de frete por entrega,
totalizando a importância de R$ 3.591,70 (três mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta centavos),
estando cumpridas todas as demais condições comerciais estabelecidas na Carta Convite.

Resultado: Classificada em 1º Lugar



Proponente 02 – CENTRO OESTE

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, devidamente inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 02.683.235/0001-50, cumpriu todos os requisitos deste item.

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

3. Análise Comercial: A empresa apresentou proposta no valor total da dieta de R$ 4.209,30 (quatro mil,
duzentos e nove reais e trinta centavos) mais R$ 300,00 (trezentos reais) de frete por entrega,
totalizando a importância de R$ 4.509,30 (quatro mil, quinhentos e nove reais e trinta centavos),
estando cumpridas todas as demais condições comerciais estabelecidas na Carta Convite.

Resultado: Classificada em 2º Lugar



Proponente 03 – BRASIL CENTRAL (AABC)

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
(AABC), devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.477.776/0001-53, cumpriu todos os requisitos
deste item.

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

3. Análise Comercial: A empresa apresentou proposta no valor total da dieta de R$ 5.694,55 (cinco mil,
seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco) mais R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais)
de frete por entrega, totalizando a importância de R$ 5.969,55 (cinco mil, novecentos e sessenta e nove
reais e cinquenta e cinco centavos), estando cumpridas todas as demais condições comerciais
estabelecidas na Carta Convite.

Resultado: Classificada em 3º Lugar



Proponente 04 – NUTROMINI

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.639.953/0001-08, cumpriu todos os requisitos deste item.

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

3. Análise Comercial: A empresa apresentou proposta no valor total da dieta de R$ 7.456,71 (sete mil,
quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos) com o de frete de entrega incluso,
estando cumpridas todas as demais condições comerciais estabelecidas na Carta Convite.

Resultado: Classificada em 4º Lugar



Resultado da Análise

Diante da análise dos documentos e das propostas apresentadas, é declarada vencedora a seguinte
proponente que atendeu todas as exigências da Carta Convite:

NUTRA – NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA
CNPJ/MF: 08.623.106/0001-53
Endereço: Rua 236, Qd.70, Lt.13, nº 110, Setor Leste Universitário, Goiânia/GO, CEP.: 74.610-070.
E-mail: gerencia.nutra1@gmail.com
Valor Total da Dieta: R$ 3.501,70 (três mil, quinhentos e um reais e setenta centavos) mais R$ 90,00
(noventa reais) de frete por entrega (sob demanda).

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


