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Secretaria Municipal de Saúde 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2019 – 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° 005/2019 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO GLOBAL – processo Bee 

4658, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia 

Clínica com a utilização de software de gestão incluindo os serviços de assistência técnica, manutenção 

preventiva, corretiva, calibração, testes de segurança elétrica e qualificação dos equipamentos médicos 

assistenciais e de apoio hospitalares instalados nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia com fornecimento e reposição de partes, peças, acessórios e materiais necessários ao 

atendimento do objeto conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Após 

os autos terem sido encaminhados a Gerência de Apoio Diagnóstico da Secretaria Municipal de Saúde para 

avaliação técnica, a qual emitiu parecer técnico favorável (Despacho Parecer nº 993/2019), onde o item ficou 

com o preço dentro da média dos valores estimados no processo. Ao declarar a empresa DEL SERVIÇOS 

ELETROMECÂNICOS LTDA. como vencedora na plataforma do Banco do Brasil, a empresa GEETA 

HOSPITALAR LTDA. EPP apresentou recurso administrativo contra a sua habilitação, alegando que a 

empresa declarada vencedora do certame não atende aos requisitos de habilitação previstos no edital, 

propriamente os subitens 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3, 9.6.7.1 e 9.6.7.3. Foram recebidos também as contrarrazões da 

empresa vencedora. Ambos os documentos foram analisados e conforme Despacho Parecer nº 1016/2019 

(atividade 18, Bee 4658) da Gerência de Apoio Diagnóstico, do Parecer nº 1983/2019 (atividade 20, Bee 

4658) da Diretoria de Assessoramento Jurídico e Despacho nº 491/2019 com o julgamento desta comissão 

acompanhado do autorizo da Secretária de Saúde, foi mantida a habilitação da empresa vencedora DEL 

SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA.. Diante dessas informações, resolve HOMOLOGAR o 

presente procedimento licitatório e AUTORIZAR a despesa conforme relacionado abaixo: 

• DEL SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA.  - CNPJ: 18.816.867/0001-85

Item Descrição Unid Qntd. 
Valor 

Mensal - 
R$ 

Valor Anual 
- R$ 

01 

Prestação de serviços de Engenharia Clínica com a 
utilização de software de gestão incluindo os 
serviços de assistência técnica, manutenção 
preventiva, corretiva, calibração, testes de segurança 
elétrica e qualificação dos equipamentos médicos 
assistenciais e de apoio hospitalares instalados nas 
unidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
Goiânia com fornecimento e reposição de partes, 
peças, acessórios e materiais necessários ao 
atendimento do objeto conforme condições e 

Mês 12 95.833,33 1.149.999,96
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Secretaria Municipal de Saúde 

especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.

02 
Valor destinado a serviços eventuais, aplicação de 
partes, peças e acessórios = (30% dos serviços de 
Engenharia Clínica) 

Mês 12 28.750,00 345.000,00 

Total Geral – Serviços de Engenharia Clínica: R$ 1.494.999,96 (Um milhão quatrocentos e noventa e 
quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos

Goiânia, 12 de agosto de 2019. 

Fátima Mrué 
Secretária 
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