
Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges 
Avenida do Cerrado, n° 999 - Parque Lozandes 
Fone/Fax: 3524-1628 / 3524-1609 | e-mail: celsms.goiania@gmail.com

 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0
 

Início de acolhimento de proposta no dia
Início da sessão de disputa de lances no dia 
 
OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de Ração para cães, gatos e equinos para atender as necessidades 
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
seus anexos. 
 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 
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).
 
CÓDIGO UASG: 926995 
 
PROCESSO Nº: Bee 23507 
 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 
 
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde 

Retire e Acompanhe o Edital: 
Secretaria Municipal de Saúde 
Comissão Especial de Licitação (
portal de compras do Governo Federal, endereço: 
obtidas junto, a Comissão Especial de Licitação, Fone/Fax: (62) 3524

 

Secretaria Municipal de Saúde

Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges – Paço Municipal                                                                                        
Parque Lozandes - Goiânia – GO CEP 74.884-900  

mail: celsms.goiania@gmail.com 

AVISO DE LICITAÇÃO – SAÚDE 
(Republicação) 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2020 – SAÚDE  

acolhimento de proposta no dia13/10/2020 a partir das 08h00min – Horário de 
o de disputa de lances no dia 26/10/2020 às 09h00min - Horário de Brasília/DF

Aquisição de Ração para cães, gatos e equinos para atender as necessidades 
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, conforme condições e especificações constantes deste Edital e 

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). 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde – SMS 

Retire e Acompanhe o Edital: site da Prefeitura, no endereço  https://www.goiania.go.gov.br
Secretaria Municipal de Saúde https://www.saude.goiania.go.gov.br ou solicitando através do e
Comissão Especial de Licitação (celsms.goiania@gmail.com ou cel@sms.goiania.go.gov.br
portal de compras do Governo Federal, endereço: www.gov.br/compras Informações adicionais podem ser 

a Comissão Especial de Licitação, Fone/Fax: (62) 3524-1628/1609/1621
 
 
 
 

Goiânia, 06 de outubro de 2020. 
 
 
 

Gildeone Silvério de Lima 
Pregoeiro 
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