
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° 050/2021 SRP – 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° 050/2021 SRP – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM –

Processo Bee 37671, cujo objeto é a Aquisição de insumos (Agulhas e Seringas) para utilização nas 

Unidades de Saúde, Distritos Sanitários e SAMU do Município de Goiânia, conforme condições e 

especificações constantes deste Edital e seus anexos. Considerando que os valores ofertados se encontram 

dentro da média de preços levantada através de pesquisa de mercado e que foi julgado e indeferido o recurso 

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

Diante dessas informações, resolve HOMOLOGAR o presente procedimento licitatório e AUTORIZAR as 

despesas conforme relacionado abaixo: 

 Científica Médica Hospitalar LTDA . - CNPJ: 07.847.837/0001-10

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

1 
17.000 

Cx 

Agulha descartável 25 x 7 mm, hipodérmica, em 
aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, 
canhão translúcido na cor padrão, apirogênica, 
atóxica, esterilizada, compatível com conexão luer 
lock e luer slip. Embalada individualmente. 
Acondicionada em caixas com 100 unidades. Com 
Registro na ANVISA/MS. 

Wiltex 8,73 148.410,00 

2 3.600 Cx 

Agulha descartável 40 x 12 mm, hipodérmica, em 
aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, 
canhão translúcido na cor padrão, apirogênica, 
atóxica, esterilizada, compatível com conexão luer 
lock e luer slip. Embalada individualmente. 
Acondicionada em caixas com 100 unidades. Com 
Registro na ANVISA/MS. 

Wiltex 8,91 32.076,00 

Valor Total: R$ 180.486,000 (Cento e oitenta mil quatrocentos e oitenta e seis reais) 

 Open Farma Comércio de Produtos Hospitalares LTDA. - CNPJ: 27.130.979/0001-79

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

3 
190.300 

Und 

Seringa descartável de 20 ml com dispositivo de 
segurança, sem agulha, com bico luer lock, 
cilindro em polipropileno transparente, escala de 
graduação com alto grau de precisão, com 
indicação numérica contendo intervalos de 1 ml, 
êmbolo com trava e ponteira de borracha 
siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-
cilindro. Com dispositivo de segurança em 
atendimento à NR 32 e portaria 1748 MTE, com 
proteção de toda extensão da agulha. Atóxica, 
apirogênica; Estéril e descartável. Embalagem 
individual resistente com abertura em pétala 

SR 0,97 184.591,00 

DOM Eletrônico Edição Nº 7634, de 10 de setembro de 2021. Página 41 de 68

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br



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 

asséptica, contendo a identificação do produto, lote 
e validade de fácil visualização. Com Registro na 
ANVISA/MS. 

4 
306.200 

Und 

Seringa descartável de 05 ml com dispositivo de 
segurança, sem agulha, com bico luer lock, 
cilindro em polipropileno transparente, escala de 
graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 
ml, traços e números legíveis, êmbolo com trava e 
ponteira de borracha siliconizada, com perfeito 
ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Com dispositivo 
de segurança em atendimento à NR 32 e portaria 
1748 MTE, com proteção de toda extensão da 
agulha. Atóxica, apirogênica; Estéril e descartável. 
Embalagem individual resistente com abertura em 
pétala asséptica, contendo a identificação do 
produto, lote e validade de fácil visualização. Com 
Registro na ANVISA/MS. 

SR 0,52 159.224,00 

Valor Total: R$ 343.815,00 (Trezentos e quarenta e três mil oitocentos e quinze reais) 

 E.R. Trindade - EPP. - CNPJ: 04.252.742/0001-65

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

5 
254.200 

Und 

Seringa descartável 10 ml com dispositivo de 
segurança, sem agulha, com bico luer lock, 
cilindro em polipropileno transparente, escala de 
graduação com alto grau de precisão, com 
indicação numérica contendo 10 intervalos de 1 ml 
e subdivisões de 0,2 ml, êmbolo com trava e 
ponteira de borracha siliconizada, com perfeito 
ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Com dispositivo 
de segurança em atendimento à NR 32 e portaria 
1748 MTE, com proteção de toda extensão da 
agulha. Atóxica, apirogênica; Estéril e descartável. 
Embalagem individual resistente com abertura em 
pétala asséptica, contendo a identificação do 
produto, lote e validade de fácil visualização. Com 
Registro na ANVISA/MS. 

SR 0,75 190.650,00 

Valor Total: R$ 190.650,00 (Cento e noventa mil seiscentos e cinquenta reais) 

Valor Total do processo: R$ 714.951,00 (Setecentos e quatorze mil novecentos e cinquenta e um reais) 

Goiânia, 08 de setembro de 2021. 

Durval Ferreira Fonseca Pedroso 
Secretário Municipal de Saúde 
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