
Secretaria Municipal de Saúde 

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: 3524‐1515 / 3524‐1503 | e‐mail: dvex.sms@gmail.com 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021 – 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 n° 001/2021 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Processo 

Bee 12204, cujo objeto é a aquisição de materiais permanentes (tonômetro, cadeira oftalmológica, 

oftalmoscópio binocular indireto, armários, etc.) para atender as necessidades do serviço de Oftalmologia no 

Centro de Referência em Diagnóstico e Terapêutica (CRDT), a fim de ampliar acesso e atender demanda 

reprimida do serviço de oftalmologia no município de Goiânia, conforme condições e especificações 

constantes no Edital e seus anexos. Os valores apresentados se encontram dentro da média do estimado, 

exceto para os itens 02, 04 e 14 (Acima da média do estimado) que restaram FRACASSADOS, mesmo 

após tentativa de negociação. Considerando que foram julgados e deferidos todos os recursos apresentados, 

conforme documentos publicados em nosso site e encaminhados via email aos interessados. Maiores 

informações na Ata emitida pela plataforma Comprasnet e publicada na mesma e em nosso site. Diante 

dessas informações, resolve HOMOLOGAR o presente procedimento licitatório e AUTORIZAR a despesa 

conforme relacionado abaixo: 

 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: CNPJ: 03.952.368/0001-
48 

ITEM QTD. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$)  

01 02 un. 

TONÔMETRO – Tonômetro de aplanação fixo 
com acoplador para lâmpada de fenda e 
calibrador, medição através de prisma, ajuste de 
medição 0 a 80 mmhg, precisão +/- 0,5 mmhg. 
Deve acompanhar 10 prismas e calibrador.  
Deve possuir: Garantia mínima de 12 (dose) 
meses. Registro na ANVISA. Assistência técnica 
autorizada pelo fabricante no município de 
Goiânia. 

CHINA 
WENZHOU R$ 3.878,00 R$ 7.756,00 

08 04 un. 

REFRATOR DE GREENS – faixa de poder 
esférico: 16,75D a – 19,00D, com leitura mínima 
de 0,25D ou 0,12 D (quando as lentes auxiliares 
0,12 D ou lentes opcionais +/- 0,12 D estiverem 
em uso); Faixa de poder cilíndrico: 0 a -6,00D, 
com leitura mínima de 0,25D ou 0,12D (quando 
as lentes auxiliares -2,00D estiverem em uso); 
Escala do eixo de astigmatismo: 0° a 180° em 
passos de 5 °; cilindro cruzado: +/- 0,25 D, tipo 
reversa (sincronizado com o eixo do 
astigmatismo) e +/- 0,5D; Prisma rotativo: 0 a 
20D em passos de 1D; Ajuste interpupilar: 48 a 80 
mm com passos de 1 mm (direito e esquerdo 
sincronizados); Ajuste de descanso de testa: 16 
mm para trás e para frente; Convergência: os 

CHINA 
WENZHOU R$ 9.500,00 R$ 38.000,00 
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eixos ópticos das lentes são alinhados com uma 
distância de 400mm dos vértices das córneas (2 
mm cada para direita e esquerda em direção ao 
interior); Distância interpupilar permitindo 
convergência de 57 a 80mm; Campo de visão 
efetivo: 19mm; Possuir ópticas seladas para 
proteção contra poeira e cílios. 
Deve possuir: Garantia mínima de 12 (dose) 
meses. Registro na ANVISA. Assistência técnica 
autorizada pelo fabricante no município de 
Goiânia. 

10 02 un. 

LENSÔMETRO – digital e automático capaz de 
realizar medidas em todos os tipos de meio como: 
lentes esféricas, cilíndricas, de contato e de óculos 
de sol. Deve apresentar as seguintes 
características: Potência esférica: 0 a +/- 25D 
(com gradações de 0,01/0,12D/0,25D); Potência 
cilíndrica: 0 a +/- 10D (com gradações de 
0,001/0,12D/0,25D); Eixo cilíndrico: 0° a 180° 
(com gradações de 1°); Adição: 0 a +10D (com 
gradações de 0,01/0,12D/0,25D); Potência 
prismática: 0 a 10 (com gradações de 
0,01/0,12/0,25); Fonte luminosa: LED na faixa de 
546nm até 620nm; Modo de cilindro: MIX +/-; 
Modo de prisma: x-y (coordenadas ortogonais), P-
B (coordenadas populares), sem display; Detecção 
de lentes: simples/progressiva/automática; 
Visor/monitor: LCD colorido; Dados do Display: 
S,C,A,P, ADD e R/L; Interface externa: mínimo 
de 01 entrada RS232C e 01 entrada USB 
(desejável 01 entrada LAN); Alimentação elétrica: 
220 V. 
Deve possuir: Garantia mínima de 12 (dose) 
meses. Registro na ANVISA. Assistência técnica 
autorizada pelo fabricante no município de 
Goiânia. 

4 NEW 
VISION R$ 9.700,00 R$ 19.400,00 

VALOR TOTAL: R$ 65.156,00 (sessenta e cinco mil cento e cinquenta e seis reais) 

 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ: 04.063.503/0001-67

ITEM QTD. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$)  

03 
04 
un. 

ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS ALTO 
1,60 X 0,80 X 0,50 M - Medidas 1,60 X 0,80 X 
0,50 M - (Altura X Largura X Profundidade) 
são aproximadas, podendo sofrer variações de 
até 5% para mais ou para menos. Fabricado em 
MDF, revestido em laminado melamínico de 
baixa pressão texturizado em ambas as faces. 
Fechado com chave. 04 prateleiras com 
regulagem de altura, capacidade mínima de 40 
kg cada. Com sapatas reguladoras de nível. 
Puxadores metálicos redondo com forma 
côncava de aproximadamente 110 mm de 
comprimento. 
Deve acompanhar: 02 chaves 

MARTINUCCI R$ 987,50 R$ 3.950,00 
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Deve possuir: Certificado de Conformidade de 
Produto com a Norma Brasileira de 
Regulamentação ABNT NBR 13961; 
certificação do INMETRO. 

13 
02 
un. 

ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS - 
pintura eletrostática em pó epóxi, cor cinza 
claro. Dimensões aproximadas de 1,90 x 0,90 x 
0,40 m, com (02) duas portas de abrir e 
puxador, com 04 prateleiras com reforço na 
parte interior, regulável de cada lado, com 
capacidade mínima de 40 kg cada. Fechadura 
tipo yale de segredo único. Garantia mínima de 
01 ano. 

NOBRE R$ 910,00 R$ 1.820,00 

VALOR TOTAL: R$ 5.770 (cinco mil setecentos e setenta reais) 

 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - CNPJ:  11.050.321/0001-17

ITEM QTD. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$)  

05 04 un. 

CADEIRA OFTALMOLÓGICA – com 
controle de altura, acionamento a pedal. 
Encosto de cabeça com regulagem de altura 
manual e removível. Confeccionada em 
Espuma injetada, recoberta com courvin, cor 
bege. Braços anatômicos. Dimensões 
aproximadas: altura do assento 90 cm, 
comprimento deitada 200 cm: largura 70 cm. 
Apoio para os pés. Construída em aço, pintado 
com tinta epóxi, tratamento anti–ferrugem. 
Deve possuir: Garantia mínima de 12 (dose) 
meses. Registro na ANVISA. Assistência 
técnica autorizada pelo fabricante no 
município de Goiânia. 

GIGANTE 
RECÉM-

NASCIDO 
R$ 6.497,50 R$ 25.990,00 

VALOR TOTAL: R$ 25.990,00 (vinte e cinco mil novecentos e noventa reais) 

 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - CNPJ: 20.371.330/0001-09

ITEM QTD. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$)  

06 04 un. 

APARELHO OFTALMOSCOPIO MANUAL– 
direto, iluminação Xenon halógena, 5 tipos de 
abertura: círculo grande, pequeno, estrela de 
fixação, semicírculo e livre de vermelho. Apoio 
orbital macio, resistente a choques e a poeira, 19 
lentes de - 20 a + 20 Dioptrias, cabo a pilhas, 
ergonômico com revestimento termoplástico, 
clipe suporte com interruptor integrado 
proporcionando desligamento automático ao ser 
fixado no bolso, conexão superior e tampa inferior 
com rosca metálica, sem desgaste e reposição 
fácil das pilhas. Deve acompanhar: 02 pilhas 
AA; estojo com proteção contra impactos.  
Deve possuir: Garantia mínima de 12 (dose) 
meses. Registro na ANVISA. Assistência técnica 
autorizada pelo fabricante no município de 

MD 
OMNI 3000 

R$1.400,00  R$ 5.600,00 
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Goiânia. 

VALOR TOTAL: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) 

 ANDES COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.242.040/0001-01

ITEM QTD. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$)  

07 
02 
un. 

LÂMPADA DE FENDA – para exames 
oftalmológicos com três tamanhos de 
magnificação: 10x, 16x e 25x, oculares de 
12,5x de aumento, compensação de 
ametropia que contemple a faixa de -5 a +5 
graus, fenda escalonada e contínua, 
graduadas, com comprimento de 0 a 13 mm 
no mínimo, fenda com ângulo de rotação de 
0 graus a 180 graus, filtro azul cobalto, UV 
(ultravioleta), IV (infravermelho), red-free 
(livre de vermelho) e âmbar ou de cor de 
radiação/calor, movimento longitudinal de 
no mínimo 90 mm, movimento lateral maior 
ou igual a 100 mm, movimento vertical de 
no mínimo 30 mm, dimmer para juste da 
intensidade da lux fixo na base onde se 
encontra o joystick de controle do 
equipamento, iluminação halógena de 6v e 
20w. Alimentação elétrica: 220 V 
Deve possuir: Garantia mínima de 12 (dose) 
meses. Registro na ANVISA. Assistência 
técnica autorizada pelo fabricante no 
município de Goiânia. 

TECOPTIK R$ 16.500,00  R$ 33.000,00  

15 
02 
un. 

CERATÔMETRO – equipamento utilizado 
para medir o grau de curvatura da córnea. 
Deve possuir oclusor para auxiliar a fixação 
do olho examinado. Deve possuir ocular 
ajustável de -5 a +5 dioptrias para corrigir 
erros esféricos do operador. Queixeira 
ajustável para correto posicionamento do 
paciente. Interruptor de intensidade para 
ajuste do brilho da lâmpada. Possuir as 
seguintes faixas de medições aproximadas: 
Medição do Raio da Curvatura Corneana: 
5,5 a 12 mm; Potência Refrativa Corneana: 
28,00 a 60,00 DPTR; Eixo do Astigmatismo 
Corneana: 0° a 180 °; Escala de Ajuste de 
Dioptrias: 0 a +/- 5 DPTR. Não acompanha 
mesa. Alimentação elétrica: 220 V 
Deve possuir: Garantia mínima de 12 (dose) 
meses. Registro na ANVISA. Assistência 
técnica autorizada pelo fabricante no 
município de Goiânia. 

SHANGHAI 
BOLAN 

R$ 18.900,00 R$ 37.800,00 

VALOR TOTAL: R$ 70.800,00 (setenta mil e oitocentos reais) 

 ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES - CNPJ: 35.072.521/0001-39
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ITEM QTD. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$)  

09 
04 
un. 

APARELHO DE AR CONDICIONADO 
SPLIT 9.000 BTU/H - Ciclo frio; 
Acionamento por controle remoto com 
display digital e manual; funções mínimas: 
resfria, ventila, desumidifica, swing e timer. 
Mínimo de três velocidades de insuflamento 
(alta, média e baixa).    Compressor rotativo, 
aletas de direcionamento de fluxo de ar 
móveis, filtro anti-pó removível. 
Alimentação elétrica: 220v/60hz. Cor: 
branca. Selo INMETRO A de consumo. 
Deve acompanhar: controle remoto com 
pilha; Manual de instrução em português. 
Deve possuir: Garantia mínima de 12 (dose) 
meses.  

TCL - 
TAC09CSA1 

R$ 1.400,00  R$ 5.600,00  

VALOR TOTAL: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) 

 CAROLAYNE CARBONI BERNARDO-  CNPJ: 23.443.459/0001-65

ITEM QTD. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$)  

11 
04 
un. 

OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR 
INDIRETO – com bateria acoplada no 
capacete proporcionando maior flexibilidade 
de movimentos ao usuário; capacete leve e 
acolchoado com ajuste vertical; Fonte 
luminosa de LED (2,38 W) com intensidade 
luminosa ajustável através de um botão no 
capacete, com potência luminosa máxima de 
1200 lux a 30 cm; Diâmetros dos spots de 
iluminação: 25, 35 e 45 (300mm); Deve 
possuir no mínimo filtros azul e verde com 
camada de proteção evaporada; Lentes de 
vidro óptico anti-reflexo; Distância 
interpupilar ajustável independente e 
assimetricamente entre 46 – 75mm; 
Diâmetro mínimo da pupila de 2mm. Deve 
acompanhar bateria, carregador e maleta 
para transporte. 
Deve possuir: Garantia mínima de 12 (dose) 
meses. Registro na ANVISA. Assistência 
técnica autorizada pelo fabricante no 
município de Goiânia. 

EYETEC R$ 8.530,00  R$ 34.120,00  

12 
04 
un. 

PROJETOR OFTALMOSCÓPIO – 
Projetor de optótipos digital. Dever 
apresentar, de maneira randômica, todos os 
principais padrões de optótipos em escala 
Snellen e Logmar: letras, números, figuras 
infatis, Snellen, Landolt, etc., e diversis 
testes como Ishihara, teste de torção, cilindro 
cruzado, ângulo de astigmatismo, visão 
binocular, luzes de Worth e simulador de 
Catarata e Glaucoma com escala de 20/15 

EYETEC R$ 5.750,00 R$ 23.000,00 
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até 20/400. Deve possuir tela de descanso 
(stand-by) personalizável. Dever possuir 
banco de dados que permite condigurar e 
armazenar as sequencias de optótipos mais 
utilizados facilitando a usabilidade. Pode ser 
fixado em parede ou sobre mesas com o 
auxílio de suportes que deve acompanhar o 
equipamento. Distância ajustável: de 30 cm 
a 7,0 m. Deve acompanhar monitor de 22 
polegadas no mínimo com entrada HMDI e 
controle remoto. Efeito: 100 a 0% e 
negativo. Filtros: Verde/Vermelho e 
Azul/Amarelo. Conexão do sensor: USB. 
Alimentação elétrica: 220 V 
Deve possuir: Garantia mínima de 12 (dose) 
meses. Registro na ANVISA. Assistência 
técnica autorizada pelo fabricante no 
município de Goiânia. 

VALOR TOTAL: R$ 57.120,00 (cinquenta e sete mil cento e vinte reais) 

Valor Total: R$ 236.036,00 (duzentos e trinta e seis mil e trinta e seis reais) 

Goiânia, 26 de agosto de 2021. 

Durval Ferreira Fonseca Pedroso 
Secretário Municipal de Saúde 
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