
Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges – Paço Municipal
Avenida do Cerrado, n° 999 - Parque Lozandes - Goiânia – GO CEP 74.884-900
Fone/Fax: 3524-1570 / 3524-1503 | e-mail: dvex@sms.goiania.go.gov.br 

Secretaria Municipal de Saúde 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 073/2018 – 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° 073/2018  – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM – condicionado à 

participação exclusiva de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) 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 

para os itens 02 e 16.  – processo Bee 1557, cujo objeto é  Aquisição de Gêneros Alimentícios menos 

perecíveis, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), conforme condições e 

especificações constantes deste Edital e seus anexos  Os itens ficaram com os valores dentro do valores 

estimado no processo. Diante dessas informações, resolve HOMOLOGAR o presente procedimento licitatório e 

AUTORIZAR a despesa conforme relacionado abaixo: 

 PANIFICADORA E LANCHONETE KI DELICIA - EIRELI - ME  - CNPJ – 02.895.623/0001-03

Item Qntd. Descrição Marca Valor 
Unitário (R$) 

Valor Total 
(R$)

3 84

Adoçante líquido à base de sacarina 
sódica e ciclamato de sódio, em 
frasco com aproximadamente 100 
ml.        
Data de fabricação: o produto deve 
ter sido fabricado no máximo 30 
(trinta) dias antes da data de entrega.

ASSUNGRIN 2,89 242,76 

5 252

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

FEA FOODS 3,99 1.005,48 

6 1008

Arroz beneficiado, polido, classe 
longo fino, tipo 1, umidade máxima 
14%, máximo de quebrados 10%, 
com aspecto, cor, odor e sabor 
próprios, em pacote com 05 Kg.         
Data de fabricação: o produto deve 
ter sido fabricado no máximo 30 
(trinta) dias antes da data de entrega. 

LUIZA 12,28 12.378,24 

7 252

Aveia, em flocos finos, em pacote 
com aproximadamente 500 g.       
Data de fabricação: o produto deve 
ter sido fabricado no máximo 30 
(trinta) dias antes da data de entrega.

QUAKER 6,99 1.761,48 

8 252
Azeite de oliva extra virgem, 
produto da prensagem a frio da 
azeitona, acidez menor que 1%, 
coloração amarela esverdeada, que 

BARCELONA 9,69 2.441,88 
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possa ser novamente tampado 
após aberto, em frasco com 500 
ml.        
Data de fabricação: o produto 
deve ter sido fabricado no máximo 
30 (trinta) dias antes da data de 
entrega.

9 144

Batata palha frita, tipo palha fina, 
crocante, livre de impurezas, pronta 
para consumo, em pacote com 
aproximadamente 500 g.       
Data de fabricação: o produto deve 
ter sido fabricado no máximo 30 
(trinta) dias antes da data de entrega.

KARIS 16,50 2.376,00 

15 840

Biscoito salgado assado, cream 
craker, 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.

LE PETIT 3,40 2.856,00 

17 336

Coco seco ralado, sem açúcar, 
parcialmente desidratado e 
desengordurado, em pacote com 
aprox.100 g.         
Data de fabricação: o produto deve 
ter sido fabricado no máximo 30 
(trinta) dias antes da data de entrega.

COQUIL 2,50 840,00 

19 840

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.

DA FRUTA 4,49 3.771,60 

27 168

Doce de leite em pasta, em pote 
plástico com aproximadamente 500 
g.        
Data de fabricação: o produto deve 
ter sido fabricado no máximo 30 
(trinta) dias antes da data de entrega.

TRIANGULO 
MINEIRO 7,30 1.226,40 

30 336

Ervilha em conserva, preparada com 
frutos selecionados, sem corantes 
artificiais, em embalagem com 
aproximadamente 200 g.       
Data de fabricação: o produto deve 
ter sido fabricado no máximo 30 
(trinta) dias antes da data de entrega.

BONARE 1,79 601,44 

31 84

Essência de baunilha, em 
embalagem com aproximadamente 
30 ml.        
Data de fabricação: o produto deve 
ter sido fabricado no máximo 30 
(trinta) dias antes da data de entrega.

DR OETKER 2,60 218,40 
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33 504

Farinha cereal em flocos, contendo 
farinha de milho ou de arroz, açúcar, 
amido, sal, sais minerais, vitaminas e 
aromatizantes, em lata com 
aproximadamente 400 g.       
Data de fabricação: o produto deve 
ter sido fabricado no máximo 30 
(trinta) dias antes da data de entrega.

NESTLE 16,80 8.467,20 

34 336

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

TRINDADE 5,30 1.780,80 

35 336

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

PACHA 3,99 1.340,64 

36 840

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

TRIGOBEL 2,30 1.932,00 

38 1848

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

LUIZA 3,11 5.747,28 

41 504

Fubá de milho, obtido pela moagem 
do grão de milho, enriquecido com 
ferro e ácido fólico, em pacote com 
500 g.       
Data de fabricação: o produto deve 
ter sido fabricado no máximo 30 
(trinta) dias antes da data de entrega.

SINHA 1,89 952,56 

42 168

Gelatina em pó, sabores variados, 
com açúcar, aromatizantes, podendo 
ser adicionada de corantes, em 
pacote com 01 Kg.       
Data de fabricação: o produto deve 
ter sido fabricado no máximo 30 
(trinta) dias antes da data de entrega.

DUNKY MAX 7,90 1.327,20 

44 168

Leite condensado, em embalagem 
tetra pak com aprox. 395 g.       
Data de fabricação: o produto deve 
ter sido fabricado no máximo 30 
(trinta) dias antes da data de entrega.

ITAMBÉ 3,72 624,96 

45 252
Leite de coco, natural, integral, em 
embalagem com 200 ml. 
Data de fabricação: o produto deve 

 COCÃO 2,55 642,60 
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ter sido fabricado no máximo 30 
(trinta) dias antes da data de entrega.

46 1680

Leite em pó integral, obtido pela 
desidratação do leite de gado bovino, 
apresentado sob a forma de pó fino, 
homogêneo, de coloração branco-
amarelada, acondicionado em pacote 
com aproximadamente 400 g.       
Data de fabricação: o produto deve 
ter sido fabricado no máximo 30 
(trinta) dias antes da data de entrega.

PIRACANJUBA 9,70 16.296,00 

47 504

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

ARAGUAIA 2,15 1.083,60 

48 504

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

ARAGUAIA 2,15 1.083,60 

49 84

Maionese tipo tradicional, emulsão 
homogênea de consistência cremosa, 
coloração levemente amarelada, odor 
e cor característicos, em frasco 
plástico com 500 g.         
Data de fabricação: o produto deve 
ter sido fabricado no máximo 30 
(trinta) dias antes da data de entrega.

SOYA 3,89 326,76 

50 420

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.

DA BARRA 2,89 1.213,80 

51 168

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

SINHA 1,99 334,32 

52 168

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

PACHA 2,45 411,60 

53 336

Milho verde em conserva, preparado 
com frutos selecionados, sem 
corantes artificiais, em embalagem 
com aproximadamente 200 g.       
Data de fabricação: o produto deve 
ter sido fabricado no máximo 30 

BONARE 1,50 504,00 
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(trinta) dias antes da data de entrega.

54 840

Óleo de soja, obtido de sementes de 
soja, acondicionado em frasco 
plástico com 900 ml.        
Data de fabricação: o produto deve 
ter sido fabricado no máximo 30 
(trinta) dias antes da data de entrega.

BRASILEIRO 3,22 2.704,80 

55 504

Polvilho doce granulado, produto 
amiláceo extraído da mandioca, em 
pacote com 01 kg.        
Data de fabricação: o produto deve 
ter sido fabricado no máximo 30 
(trinta) dias antes da data de entrega.

MATUTO 5,49 2.766,96 

56 336

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

SOSAL 1,79 601,44 

57 252

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

GOMES DA COSTA 3,76 947,52 

58 168

Trigo para quibe, produto obtido do 
grão de trigo selecionado, moído e 
pré-cozido, em pacote de 500 g.        
Data de fabricação: o produto deve 
ter sido fabricado no máximo 30 
(trinta) dias antes da data de entrega.

PACHA 2,99 502,32 

59 168

Uva passa, sem caroço, preparada 
com sacarose e frutas desidratadas, 
com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio, 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.

LA VIOLETERA 4,92 826,56 

60 252

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

CASTELO 4,00 1.008,00 

VALOR TOTAL (R$)   83.143,20  (Oitenta e três mil cento e quarenta e três reais e vinte centavos)

 DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ – 64.106.552/0001-61

Item Qntd. Descrição Marca Valor 
Unitário (R$) 

Valor Total 
(R$)

16 30000
Café em pó torrado e moído fino, 
embalado em alto vácuo, 
homogêneo, máximo de 1% de 

FRATERNO 6,26 187.800,00 
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impurezas, em pacote com 500 g.       
Data de fabricação: o produto deve 
ter sido fabricado no máximo 30 
(trinta) dias antes da data de entrega.

VALOR TOTAL (R$) 187.800,00 (Cento e oitenta mil e oitocentos reais)

 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME   - CNPJ – 03.818.333/0001-10

Item Qntd. Descrição Marca Valor 
Unitário (R$) 

Valor Total 
(R$)

2 14400

Açúcar, obtido da cana de açúcar, tipo 
cristal, cor, cheiro próprios e sabor 
doce, em pacote com 05 Kg.        
Data de fabricação: o produto deve ter 
sido fabricado no máximo 30 (trinta) 
dias antes da data de entrega

MAIS AÇÚCAR 7,36 105.984,00 

18 840

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.

GRANVILLE 2,36 1.982,40 

32 840

Extrato de tomate, puro e 
concentrado, obtido da polpa de 
tomate, podendo ser adicionado de sal 
e ou açúcar. Consistência pastosa, 
firme, cor vermelha, odor e sabor 
próprios, sem conservantes, em lata 
com aproximadamente 340 g.
 Data de fabricação: o produto deve 
ter sido fabricado no máximo 30 
(trinta) dias antes da data de entrega.

BONARE 2,28 1.915,20 

VALOR TOTAL (R$)  109.881,60 (Cento e nove mil oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos)

Valor Total: R$ 380.824,80 (Trezentos e oitenta mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) 

Goiânia, 18 de dezembro de 2018. 

Fátima Mrué 
Secretária 
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