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DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 

PROCESSO SELETIVO 149/2021 – INTS/ITUMBIARA 

 

O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde – INTS, torna público, para 

conhecimento dos interessados, o RESULTADO do Processo Seletivo 

149/2021-INTS/ITUMBIARA, cujo objetivo é a Contratação de Empresa 

Especializada para Locação de Equipamentos Hospitalares, a fim de atender 

ao HOSPITAL DE CAMPANHA ITUMBIARA. 

Tendo em conta as manifestações de possíveis fornecedores interessados, 

recebemos apenas uma proposta, qual seja: 

MASTER SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI – 

CNPJ: 09.655.612/0001-97. 

EQUIPAMENTO 
QTD 

ESTIMADA 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

MENSAL 

(R$) 

Aspirador Portátil 04 R$ 300,00 R$ 1.200,00 

Eletrocardiografo (12 

canais) 
02 

R$ 700,00 R$ 1.400,00 

Carro de Emergência 03 R$ 350,00 R$ 1.050,00 

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO R$3.650,00 

 

Devido ao recebimento de somente uma proposta, visando atender o art. 8º 

Inciso I b do regulamento de aquisições do INTS, foi prorrogado o prazo para 

envio de proposta e documentos de habilitação, ainda assim, só foi recebido uma 
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proposta. Desta forma, seguimos o processo seletivo com a proposta 

apresentada. 

Cumpre esclarecer que, a participação de única proponente não impossibilita o 

prosseguimento do processo, sendo que, analisada a documentação 

apresentada pela mesma, comprovou-se sua regularidade habilitatória no que 

tange aos requisitos fiscais e jurídicos, tornando-se HABILITADA. 

Somado a isto, a área técnica informa que a MASTER SERVIÇOS DE 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, está em conformidade ao Termo 

de Referência, atende os requisitos técnicos necessários além de ter sido a única 

empresa a apresentar Proposta Orçamentária. Por fim, informa que o valor 

apresentado na Proposta está dentro do praticável no mercado e compatível com 

o valor previsto no planejamento de execução de serviços do INTS, opinando 

favoravelmente pela contratação. 

 

Conclusão: 

Considerando que o tipo do Processo Seletivo nº 149/2021-INTS/ITUMBIARA é 

menor preço e, em observância aos ditames do Edital e anexos, consagra-se 

como vencedora do presente Processo Seletivo a proponente MASTER 

SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI – CNPJ: 

09.655.612/0001-97, visto que se encontra devidamente habilitada quanto ao 

critério documental, atende aos requisitos técnicos e como única interessada os 

valores propostos estão dentro dos praticados no mercado e da realidade deste 

Instituto. 

Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores: 

 

 


