
Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Saúde

Presidência da Comissão Especial de Licitação

 
 

 
ATA DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO DO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 SRP - SAÚDE.
 

Aos 17 dias do mês de fevereiro de 2023, às 16h55min, na sede da Comissão Especial de Licitação da Secretaria
Municipal de Saúde da Prefeitura de Goiânia, o Pregoeiro Ismaley Santos Lacerda, designado pela Portaria nº 235/2022,
com base na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Lei
Municipal nº 9.525/2014, Decreto Federal 10.024, de 20 de setembro de 2019, e na regulamentação feita pelos Decretos
Municipais nº 2578/2011 e nº 3044/2011 procedeu com a Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 002/2023 SRP -
SAÚDE, objeto do processo nº 22.29.000020235-3, UASG nº 926995, para a aquisição de Materiais Permanentes e de
Serviço de Instalação de aparelhos de ar condicionado e de aparelhos de cortina de ar, através do Sistema de Registro de
Preços, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, conforme condições e especificações
constantes no Edital e seus anexos. Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Após verificação das condições de habilitação,
os autos foram encaminhados à Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos e Gerência
de Infraestrutura e Manutenção da Rede de Saúde para avaliação técnica, tendo esta emitido Parecer através do
Despacho nº 83/2023. Considerando que os valores ofertados se encontram dentro da média de preços levantada através
de pesquisa de mercado, concluíram-se tais procedimentos neste ato, o Pregoeiro ADJUDICA os itens, conforme planilha
abaixo:
 

 
• VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 17.417.928/0001-79

Item Quant. Descritivo Marca
Valor Unitário

(R$) 
Valor Total (R$)

1 459 UN

Aparelho de ar condicionado 12.000 BTU/H, do

po SPLIT HI WALL, operação frio, na cor
branca, com selo PROCEL, classificação
INMETRO po A, filtro de ar an bacteriano,
vazão de ar no mínimo 500 m³/h, controle
remoto sem fio, display de LED termostato
digital, voltagem de 220V, tecnologia
Inverter, equipamento fabricado de acordo
com a norma NBR 16401, manual de
instruções e cer ficado de garan a em
português, com garan a mínima de 12
meses. AMPLA PARTICIPAÇÃO

AGRATTO R$ 1.763,47 R$ 809.432,73

VALOR TOTAL: R$ 809.432,73 (oitocentos e nove mil quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos)

      
      
• GO ATACADISAGRATTOTA LTDA - CNPJ: 44.060.520/0001-65 
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Item Quant. Descritivo Marca Valor
Unitário (R$) 

Valor Total (R$)

2 41 UN 

Aparelho de ar condicionado 12.000 BTU/H, do

po SPLIT HI WALL, operação frio, na cor
branca, com selo PROCEL, classificação
INMETRO po A, filtro de ar an bacteriano,
vazão de ar no mínimo 500 m³/h, controle
remoto sem fio, display de LED termostato
digital, voltagem de 220V, tecnologia
Inverter, equipamento fabricado de acordo
com a norma NBR 16401, manual de
instruções e cer ficado de garan a em
português, com garan a mínima de 12
meses. COTA RESERVADA ME/EPP

AGRATTO R$ 1.844,90 R$ 75.640,90

4 23 UN

Aparelho de ar condicionado 18.000 BTU/H, do

po SPLIT HI WALL, operação frio, na cor
branca, com selo PROCEL, classificação
INMETRO po A, filtro de ar an bacteriana,
vazão de ar no mínimo 900 m³/h, controle
remoto sem fio, display de LED termostato
digital, voltagem de 220V, tecnologia
Inverter, equipamento fabricado de acordo
com a norma NBR 16401, manual de
instruções e cer ficado de garan a em
português, com garan a mínima de 12
meses. COTA RESERVADA ME/EPP

AGRATTO R$ 2.798,90 R$ 64.374,70

VALOR TOTAL: R$ 140.015,60 (cento e quarenta mil e quinze reais e sessenta centavos)

      
      
• D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE - CNPJ: 24.083.086/0001-21

Item Quant. Descritivo Marca Valor
Unitário (R$) Valor Total (R$)

3 177 UN

Aparelho de ar condicionado 18.000 BTU/H, do

po SPLIT HI WALL, operação frio, na cor
branca, com selo PROCEL, classificação
INMETRO po A, filtro de ar an bacteriana,
vazão de ar no mínimo 900 m³/h, controle
remoto sem fio, display de LED termostato
digital, voltagem de 220V, tecnologia
Inverter, equipamento fabricado de acordo
com a norma NBR 16401, manual de
instruções e cer ficado de garan a em
português, com garan a mínima de 12
meses. AMPLA PARTICIPAÇÃO

PHILCO R$ 2.842,70 R$ 503.157,90

VALOR TOTAL: R$ 503.157,90 (quinhentos e três mil cento e cinquenta e sete reais e noventa centavos)

      
      
• NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 05.958.184/0001-10

Item Quant. Descritivo Marca Valor
Unitário (R$) Valor Total (R$)
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5 129 UN

Aparelho de ar condicionado 24.000 BTU/H, do
po SPLIT HI WALL, operação frio, na cor

branca, com selo PROCEL, classificação
INMETRO po A, filtro de ar an bacteriana,
vazão de ar no mínimo 1.050 m³/h, controle
remoto sem fio, display de LED termostato
digital, voltagem de 220V, tecnologia
Inverter, equipamento fabricado de acordo
com a norma NBR 16401, manual de
instruções e cer ficado de garan a em
português, com garan a mínima de 12
meses. AMPLA PARTICIPAÇÃO

ELGIN R$ 3.630,50 R$ 468.334,50

6 21 UN

Aparelho de ar condicionado 24.000 BTU/H, do
po SPLIT HI WALL, operação frio, na cor

branca, com selo PROCEL, classificação
INMETRO po A, filtro de ar an bacteriana,
vazão de ar no mínimo 1.050 m³/h, controle
remoto sem fio, display de LED termostato
digital, voltagem de 220V, tecnologia
Inverter, equipamento fabricado de acordo
com a norma NBR 16401, manual de
instruções e cer ficado de garan a em
português, com garan a mínima de 12
meses. COTA RESERVADA ME/EPP

ELGIN R$ 3.630,50 R$ 76.240,50

VALOR TOTAL: R$  544.575,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais )

      
      
• VITOR DIOGO WENDLING - CNPJ: 23.588.621/0001-33

Item Quant. Descritivo Marca Valor
Unitário (R$) Valor Total (R$)

7 100 UN

CORTINA DE AR HORIZONTAL 90 CM, Com
velocidade de ar mínima: 11,5M/s; com nível
de ruído de aprox. 60 db; voltagem de 220 V;
para instalação em até 3 metros de altura
sem perder a eficiência de isolamento; Com
controle remoto; Cer ficado do Inmetro;
equipamento fornecido de acordo com a
legislação vigente; Manual de instruções e
cer ficado de garan a em português com
prazo de garan a mínima de 12 meses.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

EOS R$ 596,79 R$ 59.679,00

8 100 UN

CORTINA DE AR HORIZONTAL 120 CM, Com
velocidade de ar mínima: 11,5M/s; com nível
de ruído de aprox. 60 db; voltagem de 220 V;
para instalação em até 3 metros de altura
sem perder a eficiência de isolamento; Com
controle remoto; Cer ficado do Inmetro;
equipamento fornecido de acordo com a
legislação vigente; Manual de instruções e
cer ficado de garan a em português com
prazo de garan a mínima de 12 meses.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

EOS R$ 610,00 R$ 61.000,00
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9 01 UN

CORTINA DE AR HORIZONTAL 180 CM, Com
velocidade de ar mínima: 11,5M/s; com nível
de ruído de aprox. 60 db; voltagem de 220 V;
para instalação em até 3 metros de altura
sem perder a eficiência de isolamento; Com
controle remoto; Cer ficado do Inmetro;
equipamento fornecido de acordo com a
legislação vigente; Manual de instruções e
cer ficado de garan a em português com
prazo de garan a mínima de 12 meses. - Item
des nado a atendimento da EPIM:102 de
autoria da vereadora Gabriela Rodarte –
SVO. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

EOS R$ 1.186,75 R$ 1.186,75

VALOR TOTAL: R$  121.865,75  (cento e vinte e um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

      
      
• GMS GOIAS MERCANTIL E SOLUCOES LTDA - CNPJ: 31.537.116/0001-98

Item Quant. Descritivo Marca Valor
Unitário (R$) Valor Total (R$)

10

01 Serviço

(1.051

unidades)

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO de aparelhos de ar

condicionado (850 unidades) e cor nas de ar

(201 unidades), com todos materiais e

equipamentos necessários ao pleno

funcionamento dos aparelhos, assim como:
suportes, prolongamentos das tubulações e
drenos, conexão dos equipamentos à rede
elétrica e serviços de instalação elétrica,
devendo considerar distância máxima de 5
metros lineares entre a evaporadora e a
unidade condensadora, deverão ser
instaladas tubulações de drenagem.
OBSERVAÇÃO: A EMPRESA DEVERÁ TER
CREDENCIAMENTO JUNTO A FABRICANTE DO
EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.

EMPRESA GMS R$ 250,00 R$ 262.750,00

VALOR TOTAL: R$ 262.750,00 (duzentos e sessenta e dois mil setecentos e cinquenta reais)

 
Valor Total: R$ 2.381.796,98 (dois milhões trezentos e oitenta e um mil setecentos e noventa e seis reais e noventa e
oito centavos)
 

 
Ismaley Santos Lacerda

Pregoeiro - Port. nº 235/2022
 

 

 
Documento assinado eletronicamente por Ismaley Santos Lacerda,
Pregoeiro, em 23/02/2023, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://www.goiania.go.gov.br/sei informando o código verificador
1166156 e o código CRC 13DFA207.

 

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

CEP 74884-900 Goiânia-GO
 

Referência: Processo Nº 22.29.000020235-3 SEI Nº 1166156v1
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