
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° 046/2020 – 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° 046/2020 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM –– processo 

Bee 20377, cujo objeto é Aquisição de Insumos   para atender aos pacientes que possuem processos 

administrativos e mandados judiciais da Farmácia  de Insumos e  Medicamentos Especiais , 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: 

 Medlevensohn Comércio e Representações de Produtos Hospitalares LTDA – CNPJ – 05.343.029/0001-90

tem 
Quantidade 

Solicitada 
Especificação MARCA 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 12.000 

CX 

AGULHA DESCARTÁVEL para caneta de 

insulina 4 mm de comprimento e calibre 32 G, 

hipodérmica, em aço inox, com bisel no mínimo 

trifacetado e siliconizado, atóxica, esterilizada, 

cone externo do conjunto com rosca, com protetor 

interno e externo de agulha, adaptação e fixação 

segura na caneta, lacre na base do cone. 

Compatível com todos os sistemas de aplicação 

de insulina disponíveis no mercado. 

Acondicionada em caixa com 100 unidades. Com 

registro na ANVISA/MS e BPF. 

Medlevensohn 17,000 204.000,00 

02 

12.000 

CX 

AGULHA DESCARTÁVEL para caneta de 

insulina 5 mm de comprimento e calibre (0,25 

mm) 31 G, hipodérmica, em aço inox, com bisel 

trifacetado e siliconizado, atóxica, esterilizada, 

cone externo do conjunto com rosca, com protetor 

interno e externo de agulha, adaptação e fixação 

segura na caneta, lacre na base do cone. 

Compatível com todos os sistemas de aplicação 

de insulina disponíveis no mercado. 

Acondicionada em caixa com 100 unidades. Com 

Medlevensohn 17,000 204.000,00 
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registro na ANVISA/MS e BPF. 

03 6.000 

CX 

AGULHA DESCARTÁVEL para caneta de 

insulina 8 mm de comprimento e calibre (0,25 

mm) 31 G, hipodérmica, em aço inox, com bisel 

trifacetado e siliconizado, atóxica, esterilizada, 

cone externo do conjunto com rosca, com protetor 

interno e externo de agulha, adaptação e fixação 

segura na caneta, lacre na base do cone. 

Compatível com todos os sistemas de aplicação 

de insulina disponíveis no mercado. 

Acondicionada em caixa com 100 unidades. Com 

registro na ANVISA/MS e BPF. 

Medlevensohn 17,500 105.000,00 

Total: R$ 513.000,00 (Quinhentos e treze mil reais) 

 Georgini Produtos Hospitalares Eireli – CNPJ – 10.596.721/0001-60

Item 
Quantidade 

Solicitada 
Especificação MARCA 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

04 100.000 

UN 

EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL, estéril, 

atóxico, apirogênico, com lanceta perfurante com 

tampa protetora para conexão ao recipiente de 

solução, respiro de ar com filtro bacteriológico, 

câmara flexível para visualização do gotejamento, 

extensão em PVC azul ou lilás para prevenção de 

conexão acidental com acesso venoso, com no 

mínimo 1,50 metros, controlador de fluxo 

(gotejamento) tipo pinça rolete de alta precisão. 

Embalado individualmente, com abertura asséptica. 

Com registro na ANVISA/MS.   

Labor 
Import 

1,400 

140.000,00 

Total: R$ 140.000,00 ( Cento e quarenta mil reais) 

 RM Hospitalar LTDA – CNPJ – 25.029.414/0001-74
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Item 
Quantidade 

Solicitada 
Especificação MARCA 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

05 

100.000 

UN 

FRASCO NUTRIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO 

ENTERAL UN COM 500,0 ML, para alimentação 

líquida, não estéril, atóxico, transparente, com 

capacidade para 500 ml, isento de impurezas; 

graduado de 50 em 50 ml, subdivididos de 10 em 

10, com dispositivo para fixação em suporte; tampa 

rosqueável com trava de proteção; rótulo adesivo 

com todas as informações exigidas pela ANVISA. 

Embalado individualmente.  Com registro na 

ANVISA/MS.  

Embramed 1,028 
102.800,00 

Total: R$ 102.800,00 ( Cento e dois mil e oitocentos reais) 

Valor Total: R$ 755.800,00 (Setecentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos reais) 

Goiânia, 28 de julho de 2020. 

Fátima Mrué 

Secretária 
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Secretaria Municipal de Saúde 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2020 – 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° 051/2020 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM – 

condicionado à participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte em 

atendimento ao Decreto nº 8.538 de 08/10/2015 o qual normatiza a exclusividade da participação 

destas empresas em itens de licitações cujos valores unitários somem o valor máximo de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais) - processo Bee 22948, cujo objeto é Contratação de empresa para fornecimento de 

hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, conforme 

condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos. Os valores apresentados se encontram 

dentro da média do estimado, inclusive o item 08, que foi aprovado após atualização do estimado do mesmo. 

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

despesas conforme relacionado abaixo: 

 AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA – CNPJ: 02.312.216/0001-18

Item Quant. Descrição
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

01 960 kg 
ABACATE: casca verde escura brilhante e polpa cremosa 
aveludada, cor amarelo claro. 

3,21 3.081,60 

08 
468 
Und 

ALFACE: folhas limpas e sem picadas de insetos. Não poderá 
apresentar folhas murchas, despencando e descoloridas. Unidade: 
Molho (Palito com 04 pés), com peso aproximado de 900g. 

3,84 1.797,12 

12 
1.584 

Kg 

BANANA MAÇA: que não esteja verde, nem totalmente madura, 
deverá estar sempre presa a penca, sem manchas ou amassadas, de 1ª 
qualidade. 

2,46 3.896,64 

14 672 Kg 
BATATA DOCE: firme, polpa branca, peso entre 200 e 250 g. Não 
poderá apresentar partes ocas, brotos, manchas e picadas de insetos. 

2,00 1.344,00 

16 252 Kg 
BERINJELA: casca fina e de cor roxa, firme, haste aparada, peso 
entre 100 a 150 g. Não poderá apresentar casca suja ou manchada, 
polpa amolecida, mofada. 

3,35 844,20 

18 
336 
Und 

BRÓCOLIS: verde, novo, cabeça bem fechada, de 1ª qualidade, não 
pode estar amarelado. Unidade: molho com peso aproximado de 
400g. 

3,97 1.333,92 

19 33 Kg CAMOMILA: desidratada. 28,70 947,10 

21 
1.068 

Kg 

CEBOLA BRANCA: limpa, firme, bem seca, sem brotos, com 
diâmetro de aproximadamente 08 cm. Não poderá apresentar 
amolecida, com talo grosso, manchas. 

3,60 3.844,80 

24 672 Kg 
CHUCHU: casca verde e íntegra, lisa, firme, sem espinhos, com 
peso entre 100 e 150g.  Não poderá apresentar partes ocas, brotos, 
manchas e picadas de insetos. 

2,38 1.599,36 

29 33 Kg ERVA-CIDREIRA: desidratada. 27,00 891,00 
30 33 Kg ERVA-DOCE: desidratada. 29,84 984,72 
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