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Secretaria Municipal de Saúde 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2020  – 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° 030/2020 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO GLOBAL - Processo Bee 

16929, cujo objeto é contratação de empresa especializada na prestação de serviço de digitação 

para inserção de dados nos sistemas e subsistemas do SUS, Sistema Nacional de Vigilância em 

Saúde: Sistemas de Informação em Saúde – Sistema Nacional de Vigilância em Saúde: o 

Sistema de Informação sobre Mortalidade-SIM, Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação-SINAN, Sistema de Informação de Nascidos Vivos-SINASC e outros para atender 

às necessidades da Superintendência de Vigilância em Saúde/Secretaria Municipal de Saúde 

do Município de Goiânia por um período de 12 meses, conforme condições e especificações do 

Edital e seus anexos. Considerando que os valores ofertados se encontram dentro da média de 

preços levantada através de pesquisa de mercado. Depois de declarado vencedor do certame, foi 

aberto prazo para manifestação de recurso, o que foi feito pela empresa TELLUS 

INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, contra decisão da Comissão Especial de 

Licitação ao proceder pela habilitação da empresa PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA. 

Questionando os Atestados de capacidade técnica apresentados junto a sua documentação de 

habilitação técnica. Após a apresentação da razão recursal foi apresentado pela PROPERTY 

EMPREENDIMENTOS LTDA, contrarrazão ao Recurso Administrativo, opinando pela 

manutenção da sua habilitação e justificando os questionamentos em relação aos atestados 

apresentados, os autos foram encaminhados para análise e emissão de parecer jurídico. Foi emitido 

o Parecer nº 3217/2020 e em seguida o julgamento da comissão com a decisão da Autoridade

Competente através do Despacho nº 605/2020, ambos os documentos não acataram o recurso 

apresentaram e foi mantida a empresa PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA como 

vencedora do certame. Diante dessas informações, resolve HOMOLOGAR o presente procedimento 

licitatório e AUTORIZAR as despesas conforme relacionado abaixo: 

 PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 11.342.484/0001-73

Item Quant. Descritivo 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

1 
15.000 
Fichas 

Digitação de dados do SIM - Aproximadamente 55 
campos de entradas de dados por formulário 
correspondendo a um total de 01 (uma) página (apenas 

3,00 45.000,00 
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Secretaria Municipal de Saúde 

frente). 

2 
60.000 
Fichas 

Digitação de dados do SINAN – sendo: 
Aproximadamente 71 campos de entrada de dados por 
ficha/formulário de Investigação correspondendo a um 
total de 02 (duas) páginas (página 1 frente, página 2 
verso) e 33 campos de entrada de dados por 
ficha/formulário de Notificação correspondendo a um 
total de 01 (uma) página (apenas frente). 
Observação: A quantidade de ficha/ formulários a serem 
digitados variam de acordo com a sazonalidade dos 
agravos. Com média mensal de 5.000 fichas/ formulários 
mês, podendo chegar a 16.200 fichas/ formulários mês no 
período de Dezembro a Junho e de aproximadamente 450 
fichas/ formulários nos demais meses.  

5,48 328.800,00 

3 
36.000 
Fichas 

Digitação de dados do SINASC – Aproximadamente 52 
campos de entrada de dados por formulário 
correspondendo a um total de 01 (uma) página (apenas 
frente). 

2,61 93.960,00 

Valor Total: R$ 467.760,00 (Quatrocentos e sessenta e sete mil setecentos e sessenta e sete reais) 

Goiânia, 28 de outubro de 2020. 

Fátima Mrué 
Secretária 
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