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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2020 – 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° 013/2020 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM –– processo 

Bee 11163, cujo objeto é Aquisição de Equipamentos odontológicos para atender as necessidades da 

SMS de Goiânia, pelo Sistema de Registro de Preços, conforme condições e especificações estabelecidas 

no Edital e seus Anexos. Os valores apresentados se encontram dentro da média do estimado. Diante dessas 

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

conforme relacionado abaixo: 

 Emigê Soluções em Saúde LTDA – CNPJ – 71.505.564/0001-24

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

1 10 un. 

COMPRESSOR DE AR LUBRIFICADO A OLEO, 
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100L; alimentação 
elétrica 110/220 volts monofásica. Equipamento de 
fabricação nacional e que apresente peças de reposição no 
mercado local. Certificação no INMETRO, com prontuário 
do teste hidrostático. Reservatório com pintura interna 
anticorrosiva e chave de partida contactora e relê de 
sobrecarga. Garantia mínima de 12 meses, a partir da 
instalação. A instalação deve ser feita por técnico 
autorizado. A empresa vencedora da licitação deverá arcar 
com as despesas de diária e locomoção do técnico e 
materiais necessários tanto para a instalação quanto para os 
reparos no período de garantia . A instalação será em locais 
diferentes e poderá ser em dias diferentes. 

Ônix Pro 2.334,83 23.348,30 

2 20 un. 

COMPRESSOR DE AR LUBRIFICADO A OLEO 
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200L; alimentação 
elétrica 220/380 volts trifásica. Equipamento de fabricação 
nacional e que apresente peças de reposição no mercado 
local. Certificação no INMETRO, com prontuário do teste 
hidrostático. Reservatório com pintura interna 
anticorrosiva e chave de partida com contactora e relê de 
sobrecarga. Garantia mínima de 12 meses, a partir da 
instalação. A instalação deve ser feita por técnico 
autorizado. A empresa vencedora da licitação deverá arcar 
com as despesas de diária e locomoção do técnico e 
materiais necessários tanto para a instalação quanto para 
os reparos no período de garantia . A instalação será em 
locais diferentes e poderá ser em dias diferentes. 

Ônix 3.850,09 77.001,80 

3 
260 
un. 

AMORTECEDOR DE IMPACTO E VIBRAÇÃO 
para compressores. Jogo com 04 peças, com capacidade 
para 200kg cada peça, com parafuso de ajuste regulável de 
5/16”x2” ½” e no máximo 70 mm de diâmetro externo 

Chicago 
Pneumatic 

57,11 14.848,60 

4 60 un. 

CONJUNTO DE FILTRO ODONTOLÓGICO ½' (3 em 
1), composto de filtro regulador de pressão,filtro de ar 
coalescente e filtro de carvão ativado interligados. Vazão: 
780 l/min a 7 Kgf/cm³. Filtro regulador de pressão remove 
80% das impurezas (5 micras ) Filtro de ar coalescente 
retem aerosóis, óleo, água e partículas sólidas menores que 

Chicago 
Pneumatic 

390,89 23.453,40 
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0,2 micra. Grau de pureza em torno de 99.9%. Eficiência: 
98,5% a 99,99% na remoção de partículas maiores que 0,3 a 
0,6 micra. Filtro de carvão ativado retem hidrocarbonetos de 
até 0,03 mg/m³, responsáveis pelo odor, vapores, colóides e 
substâncias químicas orgânicas. 

Total: R$    138.652,10 (Cento e trinta e oito mil seiscentos e cinquenta e dois reais e dez centavos) 

- Dental Alta Mogiana LTDA – CNPJ – 05.375.249/0001-03 

Item Quant. Descrição Marca
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

05 60 un. 

MOCHO ODONTOLÓGICO dotado de base sem aro e 
com (5) cinco rodízios, sistema de elevação a gás, regulagem 
de altura e aproximação com alavancas, regulagem de altura 
do encosto através de catracas com travamento automático, 
assento envolvente estofamento em PVC sem costura 
diâmetro do assento em torno de 30cm, de consistência semi 
rígida. Apresentar comprovante de assistência técnica 
autorizada pelo fabricante no município de Goiânia. Garantia 
de 12 meses contados a partir da instalação. Apresentar 
comprovante de assistência técnica autorizada pelo fabricante 
no município de Goiânia. 

D700 

Alliage 550,00 33.000,00

Total: R$     33.000,00 (Trinta e três mil reais) 

Valor Total do processo: R$    171.652,10 (Cento e setenta e um mil seiscentos e cinquenta e dois reais e dez 
centavos) 

Goiânia, 12 de maio de 2020. 

Fátima Mrué 
Secretária Municipal de Saúde 
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