
 

 

 

AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS REFERENTE AO CONVÊNIO 879854/2018.  

 

Objetivo: Analisar as propostas recebidas referente à Aquisição de Equipamento e Material Permanente visando 

fortalecimento do Sistema Único de Saúde constante na CPP 006/2019. 

 

 

ITEM 

01 

NOME DO ITEM 

FREEZER COMUM 

QUANTIDADE 

02 

 

Dentre as propostas recebidas temos:  

 

R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA: Ofertou Freezer-CONSERVADOR HORIZONTAL 2 Tampas GHBS-410, Garantia 

12 Meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as 

especificações técnicas do Edital do CPP 006/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o 

preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa QUERUBIM, sendo assim parecer dado por NÃO 

FAVORÁVEL em razão do preço. 

. 

MOVÉIS CARVALHO: Ofertou Freezer horizontal dupla ação (freezer e conservador), com ajuste de temperatura, 2 

portas com fechadura e puxadores, com dreno de degelo, com rodízios, voltagem 220 volts, capacidade de 300 a 400 

litros, Garantia: 12 meses.ELECTROLUX/ H400. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as 

especificações técnicas do Edital do CPP 006/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o 

preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa QUERUBIM, sendo assim parecer dado por NÃO 

FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

MEDLIFE: Ofertou FREEZER COMUM - Freezer horizontal dupla ação (freezer e conservador), com ajuste de 

temperatura, 2 portas com fechadura e puxadores, com dreno de degelo, comrodízios, voltagem 220 volts, capacidade de 

300 a 400 litros, Garantia: 12meses. ELECTROLUX/H400. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as 

especificações técnicas do Edital do CPP 006/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o 

preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa QUERUBIM, sendo assim parecer dado por NÃO 

FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

PROENÇA: Ofertou FREEZER 305L ELECTROLUX 01 TAMPA BRANCO - H300, Alta capacidade e resistência com 

esse Freezer Horizontal 305 Litros da Electrolux. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura 

com chave autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento do freezer. Não contém CFC: não agride a camada de 

ozônio. Rodízios: Facilitam a movimentação. Puxadores ergonômicos. Dreno de degelo frontal: A água do degelo escoa 



 

 

pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Classificação Energética: C Modelo : H300, Capacidade Bruta: 317, Capacidade 

Líq: 305, Tensão (V) : 127/220, Frequencia (Hz): 60, Consumo (KWh/mês) 127 V : 56.6, Consumo (KWh/mês) 220 V : 

56.6, Dimensões do Produto: Altura: 91.5 cm, largura: 105.5 cm, Profundidade: 76.3 cm, Peso: 67.5 kg.Garantia do 

Fornecedor de 12 Meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as 

especificações técnicas do Edital do CPP 006/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o 

preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa QUERUBIM, sendo assim parecer dado por NÃO 

FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

QUERUBIM: Ofertou Freezer horizontal dupla ação (freezer e conservador), com ajuste de temperatura, 2 portas com 

fechadura e puxadores, com dreno de degelo, com rodízios, voltagem 220 volts, capacidade de 385 litros, ELECTROLUX  

/ H400C. Garantia: 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as 

especificações técnicas do Edital do CPP 006/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, consta prazo de 

garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação 

o equipamento atende as necessidades da Entidade, o preço está compatível com o plano de aplicação aprovado, e é o 

menor preço ofertado com relação aos demais fornecedores. Sendo assim parecer dado por FAVORÁVEL.  

 

COPAÍBA: Ofertou freezer horizontal, dupla ação (freezer e conservador), com ajuste de temperatura, 2 portas com 

fechadura e puxadores, com dreno de degelo, com rodízios, com voltagem 220 V, Capacidade de 300 a 400 litros. 

Modelo H 400. Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as 

especificações técnicas do Edital do CPP 006/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o 

preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa QUERUBIM, sendo assim parecer dado por NÃO 

FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

MAIS ÉTICA: Ofertou FREEZER 305L ELECTROLUX 01 TAMPA BRANCO - H300, Alta capacidade e resistência com 

esse Freezer Horizontal 305 Litros da Electrolux. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura 

com chave autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento do freezer. Não contém CFC: não agride a camada de 

ozônio. - Rodízios: Facilitam a movimentação. Puxadores ergonômicos. Dreno de degelo frontal: A água do degelo escoa 

pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Especificações Técnicas: Classificação Energética: C, Modelo : H300, 

Capacidade Bruta: 317, Capacidade Líq: 305, Tensão (V) :127/220, Frequência (Hz): 60, Consumo (KWh/mês) 127 V : 

56.6, Consumo (KWh/mês) 220 V : 56.6 Dimensões do Produto: Altura: 91.5 cm, largura: 105.5 cm,Profundidade: 76.3 

cm, Peso: 67.5 kg. Garantia do Fornecedor de 12 Meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as 

especificações técnicas do Edital do CPP 006/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o 

preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa QUERUBIM, sendo assim parecer dado por NÃO 

FAVORÁVEL em razão do preço. 



 

 

 

DIEGO FERREIRA: Ofertou Freezer Horizontal Electrolux H400  -  385 L, Electrolux. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as 

especificações técnicas do Edital do CPP 006/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o 

preço está ACIMA do aprovado no plano de trabalho, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do 

preço. 
 

CONCLUSÃO: 

 

Equipamento: FREEZER COMUM 

Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa que 

apresentou proposta mais harmonizável foi a QUERUBIM. 

 

 

 

ITEM 

02 

NOME DO ITEM 

GELADEIRA REFRIGERADOR  

QUANTIDADE 

02 

 

Dentre as propostas recebidas temos: 

 

R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA: Ofertou Geladeira Electrolux DC44 Cycle Defrost Duplex 362 Litros. Garantia 12 

Meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as 

especificações técnicas do Edital do CPP 006/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, consta prazo de 

garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação 

o equipamento atende as necessidades da Entidade, o preço está compatível com o plano de aplicação aprovado, e é o 

menor preço ofertado com relação aos demais fornecedores. Sendo assim parecer dado por FAVORÁVEL.  

 

 

MOVÉIS CARVALHO: Ofertou Geladeira Duplex frost free, voltagem 220 volts, com ajuste de temperatura,Cor: branca; 

Capacidade total de 350 a 400 litros; Garantia: 12 meses.CONSUL / CRM45. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as 

especificações técnicas do Edital do CPP 006/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o 

preço está ACIMA do aprovado no plano de trabalho, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do 

preço. 

 

MEDLIFE: Ofertou GELADEIRA / REFRIGERADOR - Geladeira Duplex frost free, voltagem 220 volts, com ajuste de 

temperatura,Cor: branca; Capacidade total de 350 a 400 litros; Garantia: 12meses. ELECTROLUX/DFN41. 

 



 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as 

especificações técnicas do Edital do CPP 006/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o 

preço está ACIMA do aprovado no plano de trabalho, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do 

preço. 

 

QUERUBIM: Ofertou Geladeira Duplex frost free, voltagem 220 volts, com ajuste de temperatura, Cor: branca; 

Capacidade total de 371 litros; ELECTROLUX  / DFN41. Garantia: 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as 

especificações técnicas do Edital do CPP 006/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o 

preço está ACIMA do aprovado no plano de trabalho, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do 

preço. 

 

COPAÍBA: Ofertou Geladeira duplex, Frost Free, Voltagem 220 Volts, com ajuste de temperatura, cor: Branca, 

Capacidade Total de 350 a 400 Litros. Modelo: DFN41. Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as 

especificações técnicas do Edital do CPP 006/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o 

preço está ACIMA do aprovado no plano de trabalho, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do 

preço. 

 

DIEGO FERREIRA: Ofertou Geladeira/Refrigerador Electrolux Frost Free - Duplex 382L Painel Touch DF42 Branco 

Electrolux.  

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as 

especificações técnicas do Edital do CPP 006/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o 

preço está ACIMA do aprovado no plano de trabalho, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do 

preço. 

 

CONCLUSÃO: 

 Equipamento: GELADEIRA REFRIGERADOR. 

Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa que 

apresentou proposta mais harmonizável foi a R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA. 
 

Anápolis, 17 de Junho de 2019.                                                      

 

 

Hélio José Lopes 

PRESIDENTE 


