
Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Saúde

Presidência da Comissão Especial de Licitação

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52 E 53 DE 2022, REFERENTES AO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 015/2022 - SRP

Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia / Secretaria Municipal de Saúde

Processo BEE nº: 48813

Objeto: Aquisição, pelo Sistema Registro de Preços, dos itens permanentes abaixo relacionados para atender as Unidades
de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, por um período aproximado de 12 (doze) meses, conforme condições e
especificações constantes do Edital e seus anexos

Prazo: O Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a par�r da publicação deste Extrato da Ata no
Diário Oficial do Município.

· MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI – CNPJ: 33.859.616/0001-71

Item Quant. Descritivo Marca
Valor Unit.

(R$)
Valor Total

(R$)

01 20 UN

FREEZER HORIZONTAL – com 02 (duas)
portas de coloração branca. Porta com
vedação de borracha e fechamento
magné�co. Dupla- ação (freezer e
refrigerador) com temperatura de resfriados
aproximada entre 2ºC a 8º C e congelamento
entre – 18ºC a -22ºC, com controle de
temperatura por termostato mecânico de
dupla-ação. Tampa de chapa com puxador
ergonômico e dobradiças balanceadas.
Capacidade de 500 a 550 litros. Gabinete
interno com aço zincado com dreno para
degelo com saída frontal Isolamento de suas
paredes em poliuretano, evaporadores nas
paredes (contato interno) e
condensador/compressor em áreas
projetadas no corpo, abaixo do gabinete.
Sistema de refrigeração selado e livre de CFC.
Equipamento com rodízios e sistema de freio.
Alimentação elétrica de 220 Volts. Deve ter o
selo de reconhecimento do Programa
Nacional de Combate ao Desperdício de
Energia (Procel) – Inmetro. Classificação
energé�ca A. Garan�a de 12 (doze) meses a
par�r da data de entrega do produto.

Electrolux
(H550) 3.405,70 68.114,00

Valor Total: R$ 68.114,00 (Sessenta e oito mil, cento e quatorze reais)
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· MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA – CNPJ: 01.590.728/0009-30

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

02 100 UN

FREEZER HORIZONTAL – com 01 (uma)
porta, de coloração branca. Porta com
vedação de borracha e fechamento
magné�co. Dupla- ação (freezer e
refrigerador) com temperatura de
resfriados aproximada entre 2ºC a 8º C e
congelamento entre – 18ºC a -22ºC, com
controle de temperatura por termostato
mecânico de dupla-ação. Tampa de
chapa com puxador ergonômico e
dobradiças balanceadas. Capacidade de
90 a 150 litros. Gabinete interno com
aço zincado com dreno para degelo com
saída frontal. Isolamento de suas
paredes em poliuretano, evaporadores
nas paredes (contato interno) e
condensador/compressor em áreas
projetadas no corpo, abaixo do gabinete.
Sistema de refrigeração selado e livre de
CFC. Equipamento com rodízios e
sistema de freio. Alimentação elétrica de
220 Volts. Deve ter o selo de
reconhecimento do Programa Nacional
de Combate ao Desperdício de Energia
(Procel) – Inmetro. Classificação
energé�ca A. Garan�a de 12 (doze)
meses a par�r da data de entrega do
produto.

Midea
(CFA10B2) 1.469,00 146.900,00

06 50 UN

REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR - de 01
(uma) porta, capacidade entre 80 e 100
litros, com porta reversível; controle de
temperatura: regula a temperatura
conforme necessidade; duas prateleiras
internas removíveis e pés niveladores.
Especificações Técnicas: Voltagem: 220V.
Classificação energé�ca classe A. Com
garan�a mínima de 12 (doze) meses a
par�r da data de entrega do produto.

Midea
(MCR10B2) 1.176,21 58.810,50

Valor Total: R$ 205.710,50 (Duzentos e cinco mil, setecentos e dez reais e cinquenta centavos).

Valor Total: R$ 273.824,50 (Duzentos e setenta e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos)

Durval Ferreira Fonseca Pedroso
Secretário

Goiânia, 1º de agosto de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por Durval Ferreira Fonseca
Pedroso, Secretário Municipal de Saúde, em 02/08/2022, às 10:07,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site
h�ps://www.goiania.go.gov.br/sei informando o código verificador 0189512
e o código CRC E6EE6719.

Avenida do Cerrado, nº 999, APM-09, Bloco D, 2º andar
- Bairro Park Lozandes

CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 22.29.000005972-0 SEI Nº 0189512v1
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