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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2021– 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 nº 076/2021 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, Processo Bee nº 
41969, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em 
limpeza, higienização e conservação das instalações físicas internas e externas, e ainda, limpeza e/ou 
desinfecção de superfícies, mobiliários e equipamentos hospitalares, com fornecimento de mão de obra 
exclusiva, equipamentos, utensílios e materiais, a ser empreendida nas unidades assistenciais e demais 
dependências da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, pelo período de 12 meses, de acordo com as 
especificações e quantidades constantes neste Edital e seus anexos. De acordo com o Termo de 
Julgamento/Adjudicação e manifestação regimental exarada, através do Parecer Jurídico nº 274/2022, 
resolve HOMOLOGAR o presente procedimento licitatório e AUTORIZAR a despesa, conforme dados 
abaixo: 

37.408.630/0001-00 - LOC-SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA 

Item Quant. Descritivo 
Valor Global  

(R$) 

01 01 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados em limpeza, higienização e conservação das instalações 
físicas internas e externas, e ainda, limpeza e/ou desinfecção de 
superfícies, mobiliários e equipamentos hospitalares, com 
fornecimento de mão de obra exclusiva, equipamentos, utensílios e 
materiais, a ser empreendida nas unidades assistenciais e demais 
dependências da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, pelo 
período de 12 meses, de acordo com as especificações e quantidades 
constantes neste Edital e seus anexos. 

24.390.000,00 

Valor Total: R$ 24.390.000,00 (Vinte e quatro milhões trezentos e noventa mil reais). 

Goiânia, 10 de fevereiro de 2022. 

Durval Ferreira Fonseca Pedroso 
Secretário Municipal de Saúde 
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