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Secretaria Municipal de Saúde 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2018 – 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° 065/2018 – 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 72334078/2017, cujo 

objeto é Aquisição de Capas de Chuva, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde/SAMU, conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos. 

Todos os itens ficaram com os valores dentro da média dos valores estimados no processo. Diante 

dessas informações, resolve HOMOLOGAR o presente procedimento licitatório e AUTORIZAR a 

despesa conforme relacionado abaixo: 

 MAD Indústria e Comércio Ltda. - ME – CNPJ: 14.906.160/0001-09

Item Qntd. Descrição Marca 
Preço 
Unit. 
(R$) 

Preço 
 Total 
(R$)

01 
50 

Und 

CAPA DE CHUVA EM NYLON 
EMBORRACHADA COM FAIXA 
REFLEXIVA E CAPUZ COM 
PLOTAGEM PADRONIZADA SAMU: 
Extra Grande (GG) 
Confeccionada em nylon emborrachada, 
impermeável na cor azul-marinho, 
fechamento dianteiro com zíper número 5, 
100% poliéster recoberto por carcela de 05 
cm de largura, fechada com 03 velcros 
fixados equidistantes medindo 03 cm de 
altura, 2,5 cm de comprimento, dois bolsos 
de 27 cm, um de cada lado, na parte frontal 
externa, na altura da cintura, em diagonal, 
com abertura para baixo com pestana de 05 
cm de largura. Elástico de 5 mm nos punhos, 
com faixa reflexiva de 25 mm em toda 
circunferência do tórax e mangas. A capa 
deverá ser costurada totalmente com linha de 
nylon número 60, as costuras deverão 
receber processo de impermeabilização. 
Deverá ter serigrafia especial para nylon, 

Pioneira 105,77 5.288,50 
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com emblema do SAMU, conforme 
padronização visual para macacão do 
Ministério da Saúde, na frente do lado 
esquerdo – superior, medindo 09 cm x 13 cm 
e na parte das costas, medindo 14 cm x 30 
cm. Tamanho: Extra Grande (GG). 
Embalados individualmente, com dados 
sobre o produto na embalagem. 

02 
200 
Und 

CAPA DE CHUVA EM NYLON 
EMBORRACHADA COM FAIXA 
REFLEXIVA E CAPUZ COM 
PLOTAGEM PADRONIZADA SAMU: 
Grande (G) 
Confeccionada em nylon emborrachada, 
impermeável na cor azul-marinho, 
fechamento dianteiro com zíper número 5, 
100% poliéster recoberto por carcela de 05 
cm de largura, fechada com 03 velcros 
fixados equidistantes medindo 03 cm de 
altura, 2,5 cm de comprimento, dois bolsos 
de 27 cm, um de cada lado, na parte frontal 
externa, na altura da cintura, em diagonal, 
com abertura para baixo com pestana de 05 
cm de largura. Elástico de 5 mm nos punhos, 
com faixa reflexiva de 25 mm em toda 
circunferência do tórax e mangas. A capa 
deverá ser costurada totalmente com linha de 
nylon número 60, as costuras deverão 
receber processo de impermeabilização. 
Deverá ter serigrafia especial para nylon, 
com emblema do SAMU, conforme 
padronização visual para macacão do 
Ministério da Saúde, na frente do lado 
esquerdo – superior, medindo 09 cm x 13 cm 
e na parte das costas, medindo 14 cm x 30 
cm. Tamanho: Grande (G). Embalados 
individualmente, com dados sobre o produto 
na embalagem. 

Pioneira 85,49 17.098,00 

03 
150 
Und 

CAPA DE CHUVA EM NYLON 
EMBORRACHADA COM FAIXA 
REFLEXIVA E CAPUZ COM 
PLOTAGEM PADRONIZADA SAMU: 
Médio (M) 
Confeccionada em nylon emborrachada, 
impermeável na cor azul-marinho, 
fechamento dianteiro com zíper número 5, 
100% poliéster recoberto por carcela de 05 
cm de largura, fechada com 03 velcros 
fixados equidistantes medindo 03 cm de 

Pioneira 85,49 12.823,50 

DOM Eletrônico             Edição Nº 6913, de 09 de outubro de 2018. Página 78 de 203

Prefeitura de Goiânia/ Sup. da Casa Civil e Articulação Política - Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br



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 

altura, 2,5 cm de comprimento, dois bolsos 
de 27 cm, um de cada lado, na parte frontal 
externa, na altura da cintura, em diagonal, 
com abertura para baixo com pestana de 05 
cm de largura. Elástico de 5 mm nos punhos, 
com faixa reflexiva de 25 mm em toda 
circunferência do tórax e mangas. A capa 
deverá ser costurada totalmente com linha de 
nylon número 60, as costuras deverão 
receber processo de impermeabilização. 
Deverá ter serigrafia especial para nylon, 
com emblema do SAMU, conforme 
padronização visual para macacão do 
Ministério da Saúde, na frente do lado 
esquerdo – superior, medindo 09 cm x 13 cm 
e na parte das costas, medindo 14 cm x 30 
cm. Tamanho: Médio (M). Embalados 
individualmente,  

Total: R$ 35.210,00 (Trinta e cinco mil duzentos e dez reais) 

Goiânia, 04 de outubro de 2018. 

Fátima Mrué 
Secretária Municipal de Saúde 
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