
Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Saúde

Presidência da Comissão Especial de Licitação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2022 – SAÚDE
(AVISO DE RESULTADO)

O Secretário de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade dos autos do Pregão Eletrônico nº 051/2022 – SAÚDE, Tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, Processo SEI Nº 22.29.000001465-4, cujo objeto é aquisição de veículo para Ambulância Completa, Tipo A, Adaptada para Ambulância
Veterinária, oriunda da emenda parlamentar n.° 1225, para atender as necessidades do município de Goiânia, conforme condições e especificações constantes no Edital e seus
anexos. De acordo com o Termo de Julgamento/Adjudicação e manifestação regimental exarada, através do Parecer Jurídico nº 1/2023, resolve HOMOLOGAR o presente
procedimento licitatório e AUTORIZAR a despesa, conforme dados abaixo:

·REAVEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 30.260.538/0001-04

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor Unitário

(R$)
Valor Total (R$)

1 01
Unid.

VEÍCULO AMBULÂNCIA VETERINÁRIA COMPLETA, TIPO A.

·Veículo �po furgão.
·Zero quilômetro;
·Travas e vidros elétricos;
·Ar-condicionado
·Motor a par�r de 1.4;
·Potência a par�r de 80 CV;
·Combus�vel: flex;
·Câmbio manual;
·Pintura básica na cor branca;
·O veículo deve ser implementado ou adaptado em ambulância veterinária, conforme

descri�vo abaixo:

FIAT FIORINO
ENDURANCE

R$ 150.000,00 R$ 150.000,00
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·Janela de correr com vidros opacado na lateral direita
·Vidros opacados nas portas traseiras
·Reves�mento interno das laterais, piso e teto em Plás�co Reforçado em Fibra de Vidro
·Divisória entre cabine do motorista e salão de atendimento confeccionada em Plás�co

Reforçado em Fibra de Vidro com janela de comunicação
·Piso nivelado com chapa de compensado
·Isolação termoacús�ca em polies�reno expandido
·01 maca com pés retráteis em alumínio com colchonete, cintos de segurança e sistema de

travamento (1,80 m)
·Banco �po baú confeccionado em chapa de compensado naval reves�do em fórmica, com

assento e encosto estofados (subs�tui o banco tubular)
·Suporte para cilindro de oxigênio
·Suporte para soro e plasma
·Sinalizador �po barra linear com Leds, sirene eletrônica de 03 tons
·Luminária de Leds instalada no teto
·01 ven�lador oscilante
·Cabos elétricos, an�chamas normas ABNT.
·Pega mão fixo no teto, em perfil tubular com reves�mento em PVC
·Armário superior para objetos com portas corrediças em acrílico
·01 cilindro de oxigênio de 07 litros com válvula e manômetro
·Grafismo personalizado com layout do logo e cores da empresa
·Régua de oxigênio de 03 pontos com fluxômetro, com máscara nebulizadora, aspirador e

umidificador
·Ar-condicionado original da cabine para o salão de atendimento
·Alteração no CAT/TCC
·O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, em nome do comprador.
·Garan�a mínima de 12 (doze) meses para o veículo e produtos relacionados à adaptação.

VALOR TOTAL: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Valor Total: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Durval Ferreira Fonseca Pedroso
Secretário

Goiânia, 03 de janeiro de 2023.
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Documento assinado eletronicamente por Durval Ferreira Fonseca Pedroso, Secretário Municipal de Saúde, em 04/01/2023, às
11:42, 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 0880063
e o código CRC 9BC96573.

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

CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 22.29.000001465-4 SEI Nº 0880063v1

DOM Eletrônico Edição Nº 7958, de 06 de janeiro de 2023. Página 59 de 138

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br


