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Secretaria Municipal de Saúde 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 073/2020  – 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° 073/2020 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO – 

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). Exceto os itens 02 e 15 - Processo Bee 25852, cujo 

objeto é contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios menos perecíveis 

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

especificações constantes deste Edital e seus anexos. Considerando que os valores ofertados se 

encontram dentro da média de preços levantada através de pesquisa de mercado, inclusive para os 

itens 18, 24 e 43 que foram aprovados após atualização dos valores de referência e exceto para os 

itens 02, 03, 04, 05, 06, 07,08, 09, 10, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 31, 33, 40 e 44 que restaram 

FRACASSADOS devido aos valores permanecerem acima da média do estimado, mesmo após 

tentativa de negociação. Diante dessas informações, resolve HOMOLOGAR o presente 

procedimento licitatório e AUTORIZAR as despesas conforme relacionado abaixo: 

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

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

1 
216 
Pct 

Achocolatado em pó, instantâneo, obtido pela 
mistura do cacau em pó, açúcar e outras 
substâncias, em pacote com aproximadamente 
200 g. 
Data de fabricação: o produto deve ter sido 
fabricado no máximo 30 (trinta) dias antes da data 
de entrega. 

Leo 1,15 248,40 

11 372 
Pct 

Biscoito de doce maisena, com 03 embalagens 
individuais internas, em pacote com aprox. 400 
g. 
Data de fabricação: o produto deve ter sido 
fabricado no máximo 30 (trinta) dias antes da data 
de entrega. 

Amanda 2,89 1.075,08 
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12 372 
Pct  

Biscoito Doce tipo rosquinha de coco, 
embalagem com aprox. 400 g.  
Data de fabricação: o produto deve ter sido 
fabricado no máximo 30 (trinta) dias antes da data 
de entrega. 

Belma 2,41 896,52 

14 372 
Pct  

Biscoito salgado assado, cream craker, com 03 
embalagens individuais internas, em pacote com 
aprox. 400g. 
Data de fabricação: o produto deve ter sido 
fabricado no máximo 30 (trinta) dias antes da data 
de entrega. 

Amanda 2,89 1.075,08 

23 252 
Pct 

Farinha de mandioca torrada, seca, fina, 
acondicionada em pacote com 500g.  
Data de fabricação: o produto deve ter sido 
fabricado no máximo 30 (trinta) dias antes da data 
de entrega. 

Pacha 2,52 635,04 

24 156 
Pct 

Farinha de trigo comum, produto obtido a partir 
da moagem do grão de trigo beneficiado, em 
pacote com 01Kg.  
Data de fabricação: o produto deve ter sido 
fabricado no máximo 30 (trinta) dias antes da data 
de entrega. 

Araguaia 3,24 505,44 

25 1.440 
Pct 

Feijão carioca, safra nova, umidade máxima de 
15%, acondicionado em pacote com 01Kg.  
Data de fabricação: o produto deve ter sido 
fabricado no máximo 30 (trinta) dias antes da data 
de entrega. 

Luiza 6,50 9.360,00 

34 336 
Pct 

Macarrão espaguete, número 05, massa com 
ovos, acondicionado em pacote com 500g. Data 
de fabricação: o produto deve ter sido fabricado 
no máximo 30 (trinta) dias antes da data de 
entrega. 

Araguaia 2,20 739,20 

35 336 
Pct 

Macarrão parafuso, massa com ovos, 
acondicionado em pacote com 500g.  
Data de fabricação: o produto deve ter sido 
fabricado no máximo 30 (trinta) dias antes da data 
de entrega. 

Araguaia 2,20 739,20 

37 372 
Pct  

Massa para bolo, sabores variados (chocolate, 
limão, laranja, baunilha, coco, milho), em 
embalagem de aproximadamente 450g. Data de 
fabricação: o produto deve ter sido fabricado no 
máximo 30 (trinta) dias antes da data de entrega. 

Emege 2,58 959,76 
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38 228 
Pct 

Milho para canjica, branca, tipo 1, grupo 
misturada, subgrupo despeliculada, em pacote 
com 500g.  
Data de fabricação: o produto deve ter sido 
fabricado no máximo 30 (trinta) dias antes da data 
de entrega. 

Pacha 1,78 405,84 

39 228 
Pct 

Milho para pipoca, grupo duro, classe amarelo, 
tipo 1, em pacote com 500g.  
Data de fabricação: o produto deve ter sido 
fabricado no máximo 30 (trinta) dias antes da data 
de entrega. 

Yoki 2,50 570,00 

41 312 
Pct  

Polvilho doce granulado, produto amiláceo 
extraído da mandioca, em pacote com 500g.  
Data de fabricação: o produto deve ter sido 
fabricado no máximo 30 (trinta) dias antes da data 
de entrega. 

Do Zé 3,74 1.166,88 

42 360 
Pct 

Sal refinado, iodado, umidade máxima 2%, iodo 
metalóide 40-60 mg/kg, em pacote com 01Kg.  
Data de fabricação: o produto deve ter sido 
fabricado no máximo 30 (trinta) dias antes da data 
de entrega. 

Cinco 
Estrelas 

0,99 356,40 

43 576 
Lata 

Sardinha, em conserva, em óleo comestível, em 
lata com 125g. Data de fabricação: o produto 
deve ter sido fabricado no máximo 30 (trinta) dias 
antes da data de entrega. 

88 3,81 2.194,56 

Valor Total: R$ 20.927,40 (Vinte mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) 

 FINO SABOR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 00.354.138/0001-99

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

15 30.000 
Pct  

Café em pó torrado e moído fino, embalado em 
alto vácuo, homogêneo, máximo de 1% de 
impurezas, em pacote com 500g.  
Data de fabricação: o produto deve ter sido 
fabricado no máximo 30 (trinta) dias antes da data 
de entrega. 

Fino 
Sabor 

5,22 156.600,00 

Valor Total: R$ 156.600,00 (Cento e cinqüenta e seis mil e seiscentos reais) 

 NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS EIRELI. - CNPJ: 09.482.201/0001-47

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

17 612 Fr 

Concentrado líquido para refresco, obtido de 
polpa natural, sabor caju, estocável em 
temperatura ambiente, acondicionado em frasco 
com 500 ml. Data de fabricação: o produto 
deve ter sido fabricado no máximo 30 (trinta) 
dias antes da data de entrega. 

Da Fruta 3,11 1.903,32 
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18 612 Fr 

Concentrado líquido para refresco, obtido de 
polpa natural, sabor maracujá estocável em 
temperatura ambiente, acondicionado em frasco 
com 500 ml. Data de fabricação: o produto 
deve ter sido fabricado no máximo 30 (trinta) 
dias antes da data de entrega. 

Pindorama 7,36 4.504,32 

26 120 
Lata 

Fermento químico em pó, produto composto 
por amido de milho ou fécula de mandioca, 
fosfato de monocálcio, bicarbonato de sódio e 
carbonato de cálcio, sem glúten, em lata com 
100g.                                                                       
Data de fabricação: o produto deve ter sido 
fabricado no máximo 30 (trinta) dias antes da 
data de entrega. 

Caipira 2,42 290,40 

27 312 
Pct 

Flocos de milho pré-cozidos, enriquecidos com 
ferro e ácido fólico, acondicionado em pacote 
com 500gramas. Data de fabricação: o produto 
deve ter sido fabricado no máximo 30 (trinta) 
dias antes da data de entrega. 

Milharil 2,03 633,36 

30 540 
Pct 

Gelatina em pó diet, sabores variados, isenta de 
açúcar, aromatizantes, podendo ser adicionada 
de corantes, em pacote aprox.12g. Data de 
fabricação: o produto deve ter sido fabricado 
no máximo 30 (trinta) dias antes da data de 
entrega. 

Apti 3,03 1.636,20 

32 216 Fr 

Leite de coco, natural, integral, em embalagem 
com 200 ml. Data de fabricação: o produto 
deve ter sido fabricado no máximo 30 (trinta) 
dias antes da data de entrega. 

Pindorama 2,28 492,48 

36 216 Fr 

Maionese tipo tradicional, emulsão homogênea 
de consistência cremosa, coloração levemente 
amarelada, odor e cor característicos, em frasco 
plástico com 250g. Data de fabricação: o 
produto deve ter sido fabricado no máximo 30 
(trinta) dias antes da data de entrega. 

Soya 3,54 764,64 

45 360 Fr 

Vinagre branco, produto obtido pela 
fermentação acética de soluções aquosas de 
álcool, em frasco com 750ml.  
Data de fabricação: o produto deve ter sido 
fabricado no máximo 30 (trinta) dias antes da 
data de entrega. 

Neval 2,50 900,00 

Valor Total: R$ 11.124,72 (Onze mil cento e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos) 

Valor Total: R$ 188.652,12 (Cento e oitenta e oito mil seiscentos e cinqüenta e dois reais e 
doze centavos) 

Goiânia, 11 de novembro de 2020. 

Fátima Mrué 
Secretária 
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