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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2020 – 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° 085/2020 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO GLOBAL – processo Bee 

27985, cujo objeto é a contratação de empresa para locação e montagem de tendas e estandes para 

atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia nas ações de combate a 

pandemia do novo coronavírus, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus 

anexos. O valor apresentado se encontra dentro da média do estimado. Diante dessas informações, resolve 

HOMOLOGAR o presente procedimento licitatório e AUTORIZAR a despesa conforme relacionado 

abaixo: 

 TENDAS ALUBAN LTDA - CNPJ: 22.949.065/0001-10.

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO Qtd. 

Valor Unitário 

(Diária por 

Und/CJ) 

Valor Total 

(Mensal) 

Valor Total 

(Semestral) 

01 

TENDA FORMATO DE PIRÂMIDE 10 X 10 M:  
com as seguintes características: tenda chapéu de bruxa 
ou piramidal;  medida 10x10 metros; pé direito mínimo 
de  3,5 metros, sem fechamentos nas laterais; com calhas 
em aço galvanizado; confeccionadas em tecido sintético 
especial para coberturas, coberto com pvc pigmentado 
em ambas as faces, filme blackout, antichamas, 
antimofo, antifungos e antirraios UV; estrutura 
metálicas; inclusos despesas com transporte, montagem 
e desmontagem da tenda; a empresa deverá se 
responsabilizar pelos aspectos de segurança da tenda e 
seus acessórios, inclusive no procedimento de montagem 
e desmontagem; fornecer  a ART (auto de 
responsabilidade técnica), laudo de densidade optica de 
fumaça,  laudo de inflamabilidade de lona, e laudo de 
lona antichama, entre outros documentos necessários de 
acordo com a legislação que regulamenta a confecção do 
material. 

10 UN R$ 20,00 R$ 6.000,00 R$ 36.000,00 

02 

TENDA FORMATO DE PIRÂMIDE 4 X 4 M:  com 
as seguintes características: tenda chapéu de bruxa ou 
piramidal;  medida 4x4 metros; pé direito mínimo de  2,5 
metros, sem fechamentos nas laterais; com calhas em 
aço galvanizado; confeccionadas em tecido sintético 
especial para coberturas, coberto com pvc pigmentado 
em ambas as faces, filme blackout, antichamas, 
antimofo, antifungos e antirraios UV; estrutura 
metálicas; inclusos despesas com transporte, montagem 
e desmontagem da tenda; a empresa deverá se 
responsabilizar pelos aspectos de segurança da tenda e 
seus acessórios, inclusive no procedimento de montagem 
e desmontagem; fornecer  a ART (auto de 

04 UN 

R$ 17,50 R$ 2.100,00 R$ 12.600,00 
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responsabilidade técnica), laudo de densidade optica de 
fumaça,  laudo de inflamabilidade de lona, e laudo de 
lona antichama, entre outros documentos necessários de 
acordo com a legislação que regulamenta a confecção do 
material. 

03 

PAINEIS OSB, MODULAR DO TIPO 

"OCTANORM":  Parede altura de 2,20m, em Painéis 

OSB estruturados em perfis de alumínio, montantes 

octogonais e travessas em sistema modular padronizado 

tipo "octanorm" ou similar. O painel anterior deverá ter 

Porta com estrutura modular de alumínio e painéis OSB 

medindo 2,10 X 0,80 m, incluso fechadura e chave. Os 

painéis deverão ser montados em forma de sala, com 3x3 

metros de largura e comprimento; parte superior sem 

cobertura. Cada conjunto terá 9 metros de frente e fundo, 

por 3 metros de largura, e em seu interior, haverá um 

painel a cada três metros, formando três salas com área 

de 9m2 e com uma porta em sua parede anterior (área 

total de painéis por conjunto de 27 m2). Após montagem, 

deverão formar três consultórios, contíguos entre si. 

10 CJ R$ 97,66 R$ 29.298,00 R$ 175.788,00 

Valor Total Geral Semestral : R$ 224.388,00 (duzentos e vinte e quatro mil trezentos e oitenta e oito reais. 

Goiânia, 10 de setembro de 2020. 

Fátima Mrué 
Secretária 
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