
 

 

 

Aviso de Seleção de Prestador de Serviço  

 

 Concorrência Simplificada n° 056/2021                                                     

Objeto : Contratação de empresa especializada para:  

 

 Locação de Bomba Infusora;  

 Prestação de serviços de Engenharia Clínica; 

 Implantação de sistema prontuário eletrônico; 

 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de 

refrigeração (bebedouros, refrigeradores, frigobares, freezers, geladeiras e 

condicionadores de ar), sem fornecimento de peças e acessórios. 

 Gestão de serviços de imagem, com fornecimento de mão de obra técnica 

especializada e Equipamentos; 

 Fornecimento de gases medicinais, através de cilindros ou equipamentos geradores, 

acondicionadores e distribuidores; 

 Prestação de serviços para limpeza Hospitalar com mão de obra e fornecimento de 

materiais de higiene e limpeza; 

 Realização de exames laboratoriais, com fornecimento de recursos humanos e 

tecnológicos; 

 Locação de computadores e impressoras, com prestação de serviços de assistência 

técnica e fornecimento de todas as peças, parte ou componentes necessários, bem 

como de todo suprimento exceto papel destinado a extração de cópia; 

 Prestação de Serviços de fornecimento de material ortopédico (OPME); 

 Prestação de serviços de Fonoaudiologia; 

 Prestação de serviços de Ultrassonografia com laudo; 

 

 
O presente Processo Seletivo visa atender a unidade hospitalar gerida pela Associação Mahatma 
Gandhi, sendo ela: Hospital Municipal Frei Gabriel, localizada no Município de Frutal/MG. 
 
Tipo de Seleção: Proposta mais vantajosa (técnica e preço) - Concorrência Simplificada. 

Editais completos e os Termos de Referências poderão ser solicitados através do endereço de 

e-mail licitacaomahatma@gmail.com. 

Data, Hora, e Local do Processo Seletivo: as propostas e documentações deverão ser 

entregues a partir da presente data, com entrega final até 07 de dezembro de 2021 até às 17:00 

horas, através de e-mail enviado para licitacaomahatma@gmail.com ou através de proposta 

escrita, entregue no setor administrativo do Hospital Municipal Frei Gabriel, situado na Avenida 

Brasília nº 1466-1496 - Frutal, Minas Gerais/MG.  

Frutal, 02 de dezembro de 2021. 

 

 


