
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 

Secretaria Municipal de Saúde 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2020 SRP – 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° 065/2020 SRP – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM – 

processo Bee 25314, cujo objeto é Aquisição de insumos (álcool em gel, epi’s, incluindo teste rápido para 

detecção de anticorpos contra o coronavírus – Covid-19, entre outros), através do Sistema de Registro de 

Preços, para abastecimento nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, em vista do surto de 

Coronavírus (COVID-19), conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos. Os 

valores apresentados se encontram dentro da média do estimado, inclusive os itens 13, 14 e 15 que foram 

aprovados após atualização do estimado e exceto o item 16 que restou FRACASSADO devido a nenhuma 

proposta atender ao solicitado em edital e o item 17 que restou CANCELADO a pedido da área técnica para 

adequação no descritivo. Maiores informações na Ata emitida pela plataforma Comprasnet e publicada na 

mesma e em nosso site. Diante dessas informações, resolve HOMOLOGAR o presente procedimento 

licitatório e AUTORIZAR as despesas conforme relacionado abaixo: 

 BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUARIO EIRELI – CNPJ: 29.745.922/0001-00

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

01 
80.000 
Und 

ÁLCOOL EM GEL 70%, gel a base de álcool a 
70%, transparente, inodoro, isento de material em 
suspensão que não deixe resíduos aderentes nas 
mãos, hidratante, com ação antisséptica. Para ser 
usado como complemento na higienização das 
mãos em hospitais, laboratórios, clínicas, 
consultórios. Composição: álcool etílico, 
polímero carboxílico, neutralizante, umectante, 
conservante, quelante e água deionizada. 
Embalagem tipo sache de 800 mL. Com registro 
na ANVISA/MS. 

AM-GEL 6,00 480.000,00 

03 
300.000 

Und 

CAPOTE DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL - 
fabricado em material Tecido-Não-Tecido (TNT) 
para uso odonto-médico-hospitalar, com mangas 
longas e elástico nos punhos, deve possuir 
abertura nas costas com tiras de fixação e cinto 
para melhor ajuste, resistente à penetração de 
fluidos transportados pelo ar (repelência a 
fluidos) com gramatura mínima de 50g/m2 e 
possuir eficiência de filtração bacteriológica 
(BFE) > 99%, conforme estabelecido pela RDC 
Nº 356, de 23 de março de 2020. Tamanho 

INJEX 4,20 1.260.000,00 
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grande, embalado individualmente. 

04 
60.000 
Und 

CAPOTE DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL - 
fabricado em material Tecido-Não-Tecido (TNT) 
para uso odonto-médico-hospitalar, com mangas 
longas e elástico nos punhos, deve possuir 
abertura nas costas com tiras de fixação e cinto 
para melhor ajuste, resistente à penetração de 
fluidos transportados pelo ar (repelência a 
fluidos) com gramatura mínima de 50g/m2 e 
possuir eficiência de filtração bacteriológica 
(BFE) > 99%, conforme estabelecido pela RDC 
Nº 356, de 23 de março de 2020. Tamanho GG, 
embalado individualmente. 

INJEX 4,20 252.000,00 

Total: R$ 1.992.000,00 (Um milhão novecentos e noventa e dois mil reais) 

 GESY SARAIVA DE GOIAS - ME. – CNPJ: 34.533.426/0001-22

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

02 
12.800 

Gl 

ÁLCOOL EM GEL 70% - gel a base de 
álcool a 70%, transparente, inodoro, isento de 
material em suspensão que não deixe resíduos 
aderentes nas mãos, hidratante, com ação 
antisséptica. Para ser usado como complemento 
na higienização das mãos em hospitais, 
laboratórios, clínicas, consultórios. 
Composição: álcool etílico, polímero 
carboxílico, neutralizante, umectante, 
conservante, quelante e água deionizada. Galão 
de 5 litros. Com registro na ANVISA/MS. 

NATUPELLE 23,39 299.392,00 

07 
5.000 
Und 

DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL - 
Dispenser de álcool gel tampa frontal 
basculante, em plástico reforçado na cor gelo. 
Capacidade para um refil bag-in-box de 800 ml. 
Trava de segurança. Visor frontal. Fixação com 
buchas expansíveis. Dimensões externas: 125 
mm de largura x 280 mm de altura x 120 mm 
de profundidade. 

PLESTIN 13,75 68.750,00 

08 
2.000 
Und 

DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 
RECARREGÁVEL - dispenser para sabonete 
líquido com reservatório para sabonete líquido 
recarregável, acionado manualmente, fabricado 
em plástico e/ou acrílico, com trava de 
segurança, cor clara, acompanhado de kit para 
fixação na parede contendo buchas e parafuso. 

PLESTIN 18,15 36.300,00 

20 50 Rl 

PLÁSTICO PVC COM CABO 
GIRATÓRIO Rolo plástico PVC atóxico, 
transparente, resistente, com alto poder de 
aderência e fixação, servindo como barreira 
física, diminuindo a contaminação de 
equipamentos. Apresentando cabo giratório 

DISPAFILM 14,57 728,50 
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rígido para melhor manuseio e aplicação do 
filme PVC. Largura de 120mm e Comprimento 
de 140 ou 150 metros. 

21 
2.000 
Und 

PORTA TOALHA DE PAPEL - dispenser 
para papel toalha interfolha, exclusivo sistema 
que garante a facilidade e eficiência na saída da 
folha a folha; dispensador fabricado em 
material termoplástico de alta qualidade e 
resistência ao impacto; fácil instalação com 
parafusos e buchas inclusas e fechadura de 
segurança com chave em três pinos. 
Dimensões: A= Altura: 30,0 cm; L= Largura: 
26,0 cm e P= Prof.: 12,3 cm, para papel toalha 
interfolhas de medida: 20 x21 cm. 

PLESTIN 19,90 39.800,00 

Total: R$ 444.970,50 (Quatrocentos e quarenta e quatro mil novecentos e setenta reais e cinquenta 
centavos) 

 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI. – CNPJ: 18.812.673/0001-01

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

05 
600 
Und 

CATETER NASAL OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS 
INFANTIL, para administração de oxigênio, 
descartável, confeccionado em PVC atóxico siliconado, 
estéril, flexível, com ajuste e adaptação confortável no 
paciente, conector universal. Embalado 
individualmente, com abertura asséptica. Com registro 
na ANVISA/MS. 

MARK 
MED 

0,93 558,00 

18 
400 
Und 

MÁSCARA LARÍNGEA TUBULAR 
SUPRAGLÓTICO NR 5 ADULTA 70 A 100 KG, 
para adultos de 70 a 100 kg; fabricado em silicone, 
totalmente isento de látex, estéril, descartável, 
transparente; com tamanho, peso do paciente e volume 
do manguito claramente marcados. Embalado 
individualmente. Com instruções de uso em português. 
Com registro na ANVISA/ MS. 

MD 61,50 24.600,00 

Total: R$ 25.158,00 (Vinte cinco mil cento e cinqüenta e oito reais) 

 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. – CNPJ: 07.847.837/0001-10

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitári
o (R$)

Valor 
Total 
(R$) 

06 
5.000 
Und 

CATETER NASAL OXIGÊNIO TIPO 
ÓCULOS, adulto, para administração de oxigênio, 
descartável, confeccionado em PVC atóxico 
siliconado, estéril, flexível, com ajuste e adaptação 
confortável no paciente, conector universal. 
Embalado individualmente, com abertura 
asséptica. Com registro na ANVISA/MS. 

BIOSANI 0,98 4.900,00 

19 30 Fr 
PERÓXIDO HIDROGÊNIO 3% FR C/ 1000 
ML- Água oxigenada 10V, antisséptico tópico, RIOQUIMICA 7,80 234,00
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frasco contendo 1 litro. 
Total: R$ 5.134,00 (Cinco mil cento e trinta e quatro reais) 

 JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI. – CNPJ: 15.104.655/0001-87

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

09 
25.000 

Lt 
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%, cloro ativo, 
frasco com 1 litro. Com registro ANVISA/MS. PROLINK 2,26 56.500,00 

27 
200.000 

Und 

SACO DE PAPEL DESCARTÁVEL fabricado 
em papel Kraft, tamanho aproximado 19,5 x 12 x 
28 cm. 

SUPREME 0,29 58.000,00 

Total: R$ 114.500,00 (Cento e quatorze mil e quinhentos reais) 

 VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI. – CNPJ: 28.209.943/0001-48

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

10 
30.000 
Und 

LENÇOL DESCARTÁVEL TNT COM 
ELÁSTICO CAMA, confeccionado em não 
tecido (TNT), constituído por 100% de 
polipropileno, não estéril, atóxico, na cor branca, 
com gramatura mínima de 30 g/m², com elástico 
em látex em toda sua extensão, capaz de manter o 
lençol fixo e estendido sobre a superfície do 
colchão, medindo no mínimo 220 cm de 
comprimento por 140 cm de largura; sem furos, 
manchas, rasgos ou outros defeitos, com bordas 
bem acabadas. Embalado em pacotes com no 
máximo 50 peças. Com registro na ANVISA/ 
MS. 

MAX 
DESCART 

6,05 181.500,00

23 
5.000 
Und 

RESERVATÓRIO PARA SABONETEIRA - 
compatível com dispensador marca Premisse 
modelo Velox, capacidade 800 mL. 

PREMISSE 7,38 36.900,00 

Total: R$ 218.400,00 (Duzentos e dezoito mil e quatrocentos reais) 

 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. – CNPJ: 08.973.252/0001-09

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

11 
2.000 
Und 

LIXEIRA PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 30 
LITROS – Lixeira hospitalar, retangular/quadrada, em 
polipropileno de alta resistência, com tampa e pedal, cor 
branca. Com suporte interno para saco de lixo. 
Capacidade 30 litros. 

JSN 38,90 77.800,00 

Total: R$ 77.800,00 (Setenta e sete mil e oitocentos reais) 

 MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. – CNPJ: 17.428.167/0001-
50 
Item Quant. Descrição Marca Valor Valor 
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Unitário 
(R$) 

Total 
(R$) 

12 200 und 

LIXEIRA PLÁSTICO POLIETILENO BRANCA 
C/ TAMPA/PEDAL - Cesto para lixo com pedal e 
haste de acionamento em aço galvanizado. Capacidade 
de 120 litros. Acionamento mecânico da tampa sem 
contato manual. A tampa deve se acomodar 
perfeitamente ao coletor, vedando-o perfeitamente. 
Todo o pedal, haste de acionamento ser em metal. 
Quando tampada, deve reter os odores desagradáveis e 
não atrai insetos. Material do corpo da lixeira em 
polipropileno de alta resistência ou termoplástico de 
alta resistência. A dobradiça permite abertura total da 
tampa, facilitando o deposito ou retirada do lixo. Cor 
branca, com alta resistência mecânica a impacto, e 
proteção contra raios ultravioletas (UV) e repetidas 
lavagens. Composto de: corpo, tampa, rodas em 
borracha maciça com dispositivo antifurto e eixo em 
aço tratado contra corrosão. Medidas entre 90-100 cm 
de altura, 45-50 cm de largura e 53-58 cm de 
profundidade. Capacidade útil de 120 litros. Com alça 
para manobra. Indicado para uso interno e externo. 

MRV 189,49 37.898,00 

Total: R$ 37.898,00 (Trinta e sete mil oitocentos e noventa e oito reais) 

 HOPE COMERCIAL LTDA. – CNPJ: 16.809.398/0001-41

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

13 500 Pr 

LUVA DE BORRACHA CANO LONGO 
ANTIDERRAPANTE PEQUENA, para serviços 
gerais, confeccionada em látex de borracha, ambidestra, 
sem revestimento interno, acabamento antiderrapante na 
palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, pontas 
anatômicas que permitam segurar firme os objetos sem 
prejudicar o tato; cano de aproximadamente 35 cm de 
comprimento; tamanho gravado na própria luva e de 
fácil identificação. Apresentação de Certificado de 
Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego - MTE. Embaladas em pares. Cor: amarela. 

VOLK 7,70 3.850,00 

14 3.500 Pr 

LUVA DE BORRACHA CANO LONGO 
ANTIDERRAPANTE MÉDIA, para serviços gerais, 
confeccionada em látex de borracha, ambidestra, sem 
revestimento interno, acabamento antiderrapante na 
palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, pontas 
anatômicas que permitam segurar firme os objetos sem 
prejudicar o tato; cano de aproximadamente 35 cm de 
comprimento; tamanho gravado na própria luva e de 
fácil identificação. Apresentação de Certificado de 
Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego - MTE. Embaladas em pares. Cor: amarela. 

VOLK 7,70 26.950,00 

15 1.000 Pr 
LUVA DE BORRACHA CANO LONGO 
ANTIDERRAPANTE GRANDE, para serviços 

VOLK 7,70 7.700,00 
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gerais, confeccionada em látex de borracha, ambidestra, 
sem revestimento interno, acabamento antiderrapante na 
palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, pontas 
anatômicas que permitam segurar firme os objetos sem 
prejudicar o tato; cano de aproximadamente 35 cm de 
comprimento; tamanho gravado na própria luva e de 
fácil identificação. Embaladas em pares. Apresentação 
de Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. Cor: 
amarela. 

Total: R$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais) 

 EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI. – CNPJ: 14.984.352/0001-
33 

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

22 
5.000 
Und 

PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA: 
Com visor em policarbonato transparente preso a 
testeira que deverá ser em material plástico 
resistente, suspensão com ajuste simples e uma 
tira absorvente de suor. Apresentando 
aproximadamente 200mm de comprimento. 
Utilizado na proteção da face do usuário contra 
impactos de partículas volantes multidirecionais. 
Deverá apresentar Certificado de Aprovação 
(CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego - MTE. 

PLASTICOR 19,50 97.500,00 

Total: R$ 97.500,00 (Noventa e sete mil e quinhentos reais) 

 INDÚSTRIAS SUAVETEX LTDA. – CNPJ: 02.313.832/0001-93

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

24 9.000 Gl 

SABONETE LÍQUIDO AROMATIZADO - 
pronto para uso, para higienização constante das 
mãos. Características: viscoso, com glicerina, 
espumante, hidratante, perfumado, antialérgico e 
de fácil enxágue. Embalado em galão com 05 
litros. 

SUAVETEX 9,45 85.050,00 

Total: R$ 85.050,00 (Oitenta e cinco mil e cinquenta reais) 

 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA. – CNPJ: 66.000.787/0001-08

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

25 
35.000 

und 

TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE 
ANTICORPOS CONTRA 
CORONAVÍRUS (COVID-19) - testes 
rápidos, pela metodologia de 
imunocromatografia, para detecção de 

WAMA 
DIAGNOSTICA 

16,80 588.000,00
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anticorpos da classe IgM e IgG. O kit deverá 
ter ALTA SENSIBILIDADE E ALTA 
ESPECIFICIDADE e possuir Certificado de 
Registro na ANVISA - MS. O contratado 
fornecerá junto com os kits o mesmo 
quantitativo, ou seja, 35.000 lancetas 
automáticas para o procedimento de coleta. 

Total: R$ 588.000,00 (Quinhentos e oitenta e oito mil reais) 

 SNOP INDÚSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA. – CNPJ: 34.686.134/0001-20

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

26 
40.000 

Pct 

TOALHA PAPEL 23 X 21 CM - de primeira 
qualidade, totalmente branco, descartável, com alto 
poder de absorção, super resistente, interfolhado, 
dimensões mínimas de 23 x 21 cm, pacote com 
250 folhas. 

SNOP 1,60 64.000,00 

Total: R$ 64.000,00 (Sessenta e quatro mil reais) 

Valor Total: R$ 3.788.910,50 (Três milhões setecentos e oitenta e oito mil novecentos e dez reais e 

cinquenta centavos) 

Goiânia, 26 de agosto de 2020. 

Fátima Mrué 
Secretária Municipal de Saúde 
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