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Secretaria Municipal de Saúde 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2020 – 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° 056/2020 – SAÚDE, Tipo 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). Processo 

Bee 20957, cujo objeto é a aquisição de insumos (jaleco descartável, luva de borracha, óculos de proteção, 

etc.) para atender às necessidades da Coordenadoria de Serviço de Verificação de Óbitos, conforme 

condições e especificações constantes no Edital e seus anexos. Os valores apresentados se encontram dentro 

da média do estimado, exceto para os itens 02, 07 e 08 que restaram FRACASSADOS por em primeiro 

momento não obter parecer técnico favorável para as primeiras empresas colocadas e por não haver 

negociação dentro do valor estimado com as próximas colocadas, mesmo após nova cotação de preços. 

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 a 

despesa conforme relacionado abaixo: 

NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI – CNPJ: 24.402.903/0001-67

ITEM QTD. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO MARCA 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL  

(R$)  

01 
100 

UN 

AVENTAL DE PROTEÇÃO, tipo frontal, impermeável, 
confeccionado em trevira, sem emenda, costuras laterais 
reforçadas, medindo no mínimo 120 cm de comprimento x 65 
cm de largura, ajuste de fixação no pescoço e tronco resistentes, 
na cor branca. Com apresentação de Certificado de Aprovação 
(CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. 

BRASCAMP R$ 13,52 R$ 1.352,00 

04 
100 

PR 

LUVA BORRACHA CANO LONGO 
ANTIDERRAPANTE MÉDIA AMARELA, 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. Embaladas em pares. 
Tamanho: Média. Cor: Amarela. Deverá apresentar Certificado 
de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego - MTE. 

VOLK R$ 6,99 R$ 699,00 

05 
100 

PR 

LUVA BORRACHA CANO LONGO 
ANTIDERRAPANTE PEQUENA AMARELA, 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 

VOLK 

R$ 7,74 R$ 774,00 
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identificação. Embaladas em pares. Tamanho: Pequena. Cor: 
Amarela. Deverá apresentar Certificado de Aprovação (CA) 
emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. 

06 
100 

PR 

LUVA BORRACHA CANO LONGO 
ANTIDERRAPANTE GRANDE AMARELA, 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. Embaladas em pares. 
Tamanho: Grande. Cor: Amarela. Deverá apresentar Certificado 
de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego - MTE. 

VOLK 
R$ 8,99 R$ 899,00 

09 
100 

UN 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO, com proteção lateral, tratamento 
anti-risco, anti-embaçante, com hastes confortáveis e 
reguláveis, lentes em policarbonato transparente, lavável, 
resistente à desinfecção química. Não deve distorcer imagens 
ou limitar o campo visual. Deverá apresentar Certificado de 
Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego - MTE. 

VALEPLAST 
 

R$ 12,67 
 

R$ 1.267,00 

VALOR TOTAL: R$ 4.991,00 (quatro mil novecentos e noventa e um reais)

 HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 23.866.426/0001-28.

ITEM QTD. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO MARCA 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL  (R$) 

03 
3000 

UN 

JALECO DESCARTÁVEL MANGA LONGA PARA SVO 
TAMANHO M, não estéril, ajustável, confeccionado em não 
tecido SMS, impermeável, repelente a fluidos, com barreira 
microbiana, em conformidade com ABNT NBR 16064, na cor 
branca ou azul, gramatura mínima de 50 g/ m², com extra 
proteção impermeável nas mangas e tórax; abertura dorsal, 
fechamento através de tiras resistentes, com faixa presa na 
cintura para fechamento nas costas; gola decote redondo 
próximo ao pescoço com tiras para amarrar, manga longa, 
punho em malha sanfonada com dedeira, medindo 
aproximadamente 1,20 m de comprimento x 1,40 m de largura. 
Embalado individualmente com identificação da empresa, 
produto, dimensão e gramatura. Com registro na ANVISA/ MS. 
Deverá apresentar Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e Laudos 
comprobatórios de BFE, VFE e esporos. 

PION G R$ 15,60 R$ 46.800 

VALOR TOTAL: R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais)

Valor Total: R$ 51.791,00 (cinquenta e um mil setecentos e noventa e um reais) 

Goiânia, 23 de outubro de 2020. 

Fátima Mrué 
Secretária Municipal de Saúde 

Secretaria Municipal de Saúde 
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