
Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges – Paço Municipal 
Avenida do Cerrado, n° 999 - Parque Lozandes - Goiânia – GO CEP 74.884-900 
Fone/Fax: 3524-1570 / 3524-1503 | e-mail: dvex@sms.goiania.go.gov.br 

Secretaria Municipal de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2018 – SAÚDE 
(AVISO DE RESULTADO) 

A Secretária de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade 

dos autos do Pregão Eletrônico n° 083/2018 – SAÚDE, Tipo Menor Preço (Obtido através do maior 

percentual de desconto sobre peças e serviços) – processo Bee 4073, cujo objeto é Contratação de empresa 

especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de refrigeração, 

incluindo todo o sistema de climatização do tipo Split, K7, ACJ, central e rede de frios que atende as 

unidades hospitalares e administrativas da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Goiânia, com 

fornecimento de peças, componentes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento, visando atender 

todas as Unidades de Saúde e Departamentos que fazem parte do complexo da Secretaria Municipal de 

Saúde de Goiânia. Entenda-se por aparelhos de refrigeração: ar condicionado (split, de janela e central de ar), 

refrigerador (industrial e doméstico), freezer, frigobar, bebedouro (industrial, de coluna, purificador de água 

de parede) e outros similares, conforme condições e especificações do Edital e seus anexos. O item ficou 

com o preço dentro da média dos valores estimados no processo. Diante dessas informações, resolve 

HOMOLOGAR o presente procedimento licitatório e AUTORIZAR a despesa conforme relacionado 

abaixo: 

• HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME   – CNPJ – 03.979.504/0001-93

ITE
M DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO Valor Mensal Valor Anual 

Percentual De 
Desconto  
Aplicado (%) 

01 

A contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em aparelhos de 
refrigeração, incluindo todo o sistema de 
climatização do tipo Split, K7, ACJ, 
central e rede de frios que atende as 
unidades hospitalares e administrativas 
da Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura de Goiânia, com fornecimento 
de peças, componentes e acessórios 
necessários ao perfeito funcionamento, 
visando atender todas as Unidades de 
Saúde e Departamentos que fazem parte 
do complexo da Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia. Entenda-se por 
aparelhos de refrigeração: ar 
condicionado (split, de janela e central 

29.955,73  359.468,76 

 36,539% 
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de ar), refrigerador (industrial e 
doméstico), freezer, frigobar, bebedouro 
(industrial, de coluna, purificador de 
água de parede) e outros similares. 

02 Valor destinado para o fornecimento de 
peças, acessórios e demais componentes.    29.955,73   359.468,76 

Valor Total: R$  718.937,52 (Setecentos e dezoito mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e 
dois centavos) 

 

Valor Total: R$ 718.937,52 (Setecentos e dezoito mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois 

centavos) 
 

 
Goiânia, 02 de fevereiro de 2019. 

 
 
 
 
 

Fátima Mrué 
Secretária Municipal de Saúde 
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