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Secretaria Municipal de Saúde 

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2019 – 
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° 010/2019 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM –  – processo 

Bee 6144, cujo objeto é Aquisição  de Insumos para os Centro de Material e Esterilização (CME), pelo 

Sistema de Registro de Preços, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus 

Anexos. Após a Homologação a empresa Unimarcas Distribuição e Comércio Eirelli. – CNPJ: 

18.812.673/0001-01 não realizou a entrega dos itens 02 e 03 no qual foi arrematante, conforme Desp 

470/2020 da Gerência de Apoio e Diagnóstico, onde nos solicita que seja feita a convocação dos próximos 

colocados. Após a convocação, somente uma empresa mostrou interesse em fornecer o item 02 no 

mesmo valor anteriormente homologado por esta Secretaria. O item 03 restou FRACASSADO pois 

nenhuma ofertou proposta para o mesmo. Já Os itens 04 e 05  já haviam sido FRACASSADOS 

anteriormente pois as empresas não conseguem oferecer o exigido no Edital, os itens serão incluídos em 

novo processo de compra. Diante dessas informações, resolve RETIFICAR A HOMOLOGAÇÃO o 

presente procedimento licitatório e AUTORIZAR a despesa conforme relacionado abaixo: 

Onde se lê: 

 Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA. – CNPJ: 04.654.861/0001-44

Item Qntd. ESPECIFICAÇÃO 
Marca Preço Unit. 

(R$) 
Preço 
 Total 
(R$)

01 700 GL 

DETERGENTE ENZIMÁTICO - COM 4 
ENZIMAS- concentrado para diluição em 
água capaz de degradar qualquer tipo de 
matéria orgânica, com no mínimo 04 (quatro) 
enzimas, tensoativo não iônico, PH entre 6 e 
8,  atóxico, inodoro e biodegradável.  Não 
corrosivo para metais. Não espumante. Baixa 
saturação (saturação da solução em longo 
espaço de tempo). Eficaz com água na 
temperatura ambiente. Com enxágue fácil na 
temperatura ambiente. Não irritante à pele e 
mucosa. Composição: álcool isopropílico a 
10%, enzimas amilase, protease, lipase e 
carbohidrase. Deverá possuir laudos de 
estabilidade das enzimas, estabilidade do 
sistema conservante e laudo de PH. O 
fornecedor deverá apresentar o método de 
diluição do produto e dosador para facilitar a 
diluição. Galão com 5 litros. Com registro 
ANVISA/MS e BPF. 

Indalabor R$ 99,90 R$ 69.930,00  

TOTAL: R$ 69.930,00 (Sessenta e nove mil novecentos e trinta reais) 

 Unimarcas Distribuição e Comércio Eirelli. – CNPJ: 18.812.673/0001-01
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Item Qntd. Descrição 
Marca Preço Unit. 

(R$) 
Preço 
 Total 
(R$)

02 
20.000 

FL 

EMBALAGEM PARA
ESTERILIZAÇÃO SMS, tipo não tecido, 
confeccionado em Spundbond, Meltblown, 
Spundbond (SMS), de uso único para 
esterilização de produtos para a saúde em 
autoclave a vapor, confeccionada em 100% 
Polietileno, resistente a rasgos e perfurações, 
com barreira bacteriana BFE (Eficiência a 
filtração de bactérias>85%), porosidade 
controlada, atoxico, hipoalergenico, nao 
inflamável, resitente a rasgo e traçao, folha 
medindo 90 x 90 cm, gramatura de 50 a 
60g/m². Embalagem contendo dados do 
fabricante, data de validade, número do lote e 
número de registro da ANVISA. Embalagem 
com: 20 A 50 UNIDADES 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME e EPP.

Hospflex R$ 1,80 R$ 36.000,00 

03 
2500 
UN 

FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19 mm X 
30 m, em papel crepado e adesivo a base de 
resina e borracha recoberta com tinta termo 
sensível, que muda de cor quando exposta ao 
processo de autoclavagem, rolo com 19 mm 
X 30 m, embalado em filme de polipropileno 
transparente impresso com nome do produto, 
data de fabricação e validade deverá ter nome 
do fabricante, CNPJ e dimensões da fita. 
Com registro na ANVISA. 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME e EPP.

Hospflex R$ 3,28 R$ 8.200,00 

TOTAL: R$ 44.200,00 (Quarenta e quatro mil e duzentos reais)

Valor total do processo: R$ 114.130,00 (Cento e quatorze mil cento e trinta reais) 

Leia-se: 
 Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA. – CNPJ: 04.654.861/0001-44

Item Qntd. ESPECIFICAÇÃO 
Marca Preço Unit. 

(R$) 
Preço 
 Total 
(R$)

01 700 GL 

DETERGENTE ENZIMÁTICO - COM 4 
ENZIMAS- concentrado para diluição em 
água capaz de degradar qualquer tipo de 
matéria orgânica, com no mínimo 04 (quatro) 
enzimas, tensoativo não iônico, PH entre 6 e 
8,  atóxico, inodoro e biodegradável.  Não 
corrosivo para metais. Não espumante. Baixa 
saturação (saturação da solução em longo 
espaço de tempo). Eficaz com água na 
temperatura ambiente. Com enxágue fácil na 
temperatura ambiente. Não irritante à pele e 
mucosa. Composição: álcool isopropílico a 
10%, enzimas amilase, protease, lipase e 
carbohidrase. Deverá possuir laudos de 
estabilidade das enzimas, estabilidade do 
sistema conservante e laudo de PH. O 
fornecedor deverá apresentar o método de 

Indalabor R$ 99,90 R$ 69.930,00  

DOM Eletrônico             Edição Nº 7335, de 09 de julho de 2020. Página 93 de 242

Prefeitura de Goiânia/ Sup. da Casa Civil e Articulação Política - Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br



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: 3524‐1570 / 3524‐1503 | e‐mail: dvex@sms.goiania.go.gov.br     

Secretaria Municipal de Saúde 

diluição do produto e dosador para facilitar a 
diluição. Galão com 5 litros. Com registro 
ANVISA/MS e BPF. 

TOTAL: R$ 69.930,00 (Sessenta e nove mil novecentos e trinta reais) 

 Maxlab Produtos para Diagnósticos – CNPJ 04.724.729/0001-61

Item Qntd. Descrição 
Marca Preço Unit. 

(R$) 
Preço 
 Total 
(R$)

02 
20.000 

FL 

EMBALAGEM PARA
ESTERILIZAÇÃO SMS, tipo não tecido, 
confeccionado em Spundbond, Meltblown, 
Spundbond (SMS), de uso único para 
esterilização de produtos para a saúde em 
autoclave a vapor, confeccionada em 100% 
Polietileno, resistente a rasgos e 
perfurações, com barreira bacteriana BFE 
(Eficiência a filtração de bactérias>85%), 
porosidade controlada, atoxico, 
hipoalergenico, nao inflamável, resitente a 
rasgo e traçao, folha medindo 90 x 90 cm, 
gramatura de 50 a 60g/m². Embalagem 
contendo dados do fabricante, data de 
validade, número do lote e número de 
registro da ANVISA. Embalagem com: 20 
A 50 UNIDADES 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME e EPP.

Hospflex 
R$ 1,80 R$ 36.000,00 

TOTAL: R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) 

Valor total do processo: R$ 105.930,00 (Cento e cinco mil novecentos e trinta reais) 

Goiânia, 16 de junho de 2020. 

Fátima Mrué 
Secretária de Saúde 

Secretária 
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