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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 066/2018 SRP – 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° 066/2018 SRP – SAÚDE, Tipo MENOR 

PREÇO POR ITEM – processo 72035160/2017, cujo objeto é Aquisição de insumos (sondas) 

para atender as necessidades da SMS de Goiânia, pelo Sistema de Registro de Preços, 

conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. Todos os itens 

ficaram com os valores dentro da média dos valores estimados no processo, exceto os itens 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 que restaram FRACASSADOS, pois ficaram com os 

valores acima da média do estimado, mesmo após negociação e nova pesquisa de preços para 

atualizar o estimado.. Diante dessas informações, resolve HOMOLOGAR o presente procedimento 

licitatório e AUTORIZAR a despesa conforme relacionado abaixo: 

• Efetive Produtos Médico-hospitalares Ltda. – CNPJ: 11.101.480/0001-01

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

Preço 
 Total 
(R$)

01 4.500 
Und 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 
NÚMERO 08, estéril, descartável, atraumática, 
flexível, em PVC atóxico siliconizado, conector e 
válvula de pressão negativa distal intermitente, com 
dois orifícios, com aproximadamente 49 cm, isenta 
de rebarbas. Embalagem individual, com abertura 
asséptica. Com registro na ANVISA/MS. 

Markmed 0,70 3.150,00 

04 5.000 
Und 

SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NÚMERO 
14, para tubo endotraqueal, estéril, descartável, 
atóxico, composto por conector para respirador, 
conector para o tubo, conexão em T para conexão 
do tubo e da extensão do respirador, entrada para 
irrigação com tampa e válvula, sonda para 
aspiração em PVC graduada a cada centímetro, 
bainha plástica protetora transparente, reservatório 
de controle de válvula de aspiração, válvula de 
controle de aspiração codificada por cores para 
facilitar a identificação do FR, tampa protetora da 
válvula, com MDI. Embalado individualmente. 
Com registro na ANVISA/MS. 

Markmed 77 

3.850,00 

Total: R$ 7.000,00 (Sete mil reais) 

• Nacional Comercial Hospitalar S.A. – CNPJ: 52.202.744/0001-92
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Item Qntd. Descrição Marca 
Preço 
Unit. 
(R$) 

Preço 
 Total 
(R$)

02 2.500 
Und 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 
NÚMERO 06, estéril, descartável, atraumática, 
flexível, em PVC atóxico siliconizado, conector 
e válvula de pressão negativa distal 
intermitente, com dois orifícios, com 
aproximadamente 49 cm, isenta de rebarbas. 
Embalagem individual, com abertura asséptica. 
Com registro na ANVISA/MS. 

Medsonda 0,67 1.675,00 

03 31.000 
Und 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 
NÚMERO 12, estéril, descartável, atraumática, 
flexível, em PVC atóxico siliconizado, conector 
e válvula de pressão negativa distal 
intermitente, com dois orifícios, com 
aproximadamente 49 cm, isenta de rebarbas. 
Embalagem individual, com abertura asséptica. 
Com registro na ANVISA/MS. 

Medsonda 0,72 22.320,00

06 440 
Und 

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 4,0 SEM 
BALÃO, estéril, descartável, em PVC e 
silicone atóxico, com curvatura, translúcido e 
radiopaco, tubo com parede fina e lisa, com 
marcadores de graduação em centímetros. 
Embalada individualmente, com abertura 
asséptica. Com registro na ANVISA/MS. 

Vital Gold 2,74 1.205,60 

07 120 
Und 

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 5,5 COM 
BALÃO, estéril, descartável, em PVC e 
silicone atóxico, com curvatura anatômica, 
translúcido e radiopaco, tubo com parede fina e 
lisa, com identificação do tamanho e graduação 
de 2 em 2 cm impressos em sua extensão. Balão 
piloto (cuff) transparente, de baixa pressão, 
atraumática, com conector universal luer para o 
encaixe da seringa, de fácil adaptação, válvula 
de segurança em PVC atóxico, tubo de 
insuflação resistente a dobras. Embalada 
individualmente, com abertura asséptica. Com 
registro na ANVISA/MS. 

Vital Gold 3,30 396,00 

08 320 
Und 

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 6,0 COM 
BALÃO, estéril, descartável, em PVC e 
silicone atóxico, com curvatura anatômica, 
translúcido e radiopaco, tubo com parede fina e 
lisa, com identificação do tamanho e graduação 
de 2 em 2 cm impressos em sua extensão. Balão 
piloto (cuff) transparente, de baixa pressão, 
atraumática, com conector universal luer para o 
encaixe da seringa, de fácil adaptação, válvula 
de segurança em PVC atóxico, tubo de 

Vital Gold 3,30 1.056,00 
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insuflação resistente a dobras. Embalada 
individualmente, com abertura asséptica. Com 
registro na ANVISA/MS. 

09 370 
Und 

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 6,5 COM 
BALÃO, estéril, descartável, em PVC e 
silicone atóxico, com curvatura anatômica, 
translúcido e radiopaco, tubo com parede fina e 
lisa, com identificação do tamanho e graduação 
de 2 em 2 cm impressos em sua extensão. Balão 
piloto (cuff) transparente, de baixa pressão, 
atraumática, com conector universal luer para o 
encaixe da seringa, de fácil adaptação, válvula 
de segurança em PVC atóxico, tubo de 
insuflação resistente a dobras. Embalada 
individualmente, com abertura asséptica. Com 
registro na ANVISA/MS. 

Vital Gold 3,30 1.221,00 

10 1.020 
Und 

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 7,0 COM 
BALÃO, estéril, descartável, em PVC e 
silicone atóxico, com curvatura anatômica, 
translúcido e radiopaco, tubo com parede fina e 
lisa, com identificação do tamanho e graduação 
de 2 em 2 cm impressos em sua extensão. Balão 
piloto (cuff) transparente, de baixa pressão, 
atraumática, com conector universal luer para o 
encaixe da seringa, de fácil adaptação, válvula 
de segurança em PVC atóxico, tubo de 
insuflação resistente a dobras. Embalada 
individualmente, com abertura asséptica. Com 
registro na ANVISA/MS. 

Vital Gold 3,30 3.366,00 

11 1.500 
Und 

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 7,5 COM 
BALÃO, estéril, descartável, em PVC e 
silicone atóxico, com curvatura anatômica, 
translúcido e radiopaco, tubo com parede fina e 
lisa, com identificação do tamanho e graduação 
de 2 em 2 cm impressos em sua extensão. Balão 
piloto (cuff) transparente, de baixa pressão, 
UNatraumática, com conector universal luer 
para o encaixe da seringa, de fácil adaptação, 
válvula de segurança em PVC atóxico, tubo de 
insuflação resistente a dobras. Embalada 
individualmente, com abertura asséptica. Com 
registro na ANVISA/MS. 

Vital Gold 3,30 4.950,00 

12 2.180 
Und 

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 8,0 COM 
BALÃO, estéril, descartável, em PVC e 
silicone atóxico, com curvatura, translúcido e 
radiopaco, tubo com parede fina e delgada. 
Balão piloto (cuff) de cor azul claro, 
transparente, com conector universal para o 
encaixe da seringa, tubo com identificação do 

Vital Gold 3,30 7.194,00 
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tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos 
em sua extensão, válvula de segurança em PVC 
atóxico, com conexão universal luer em sua 
extremidade distal, de fácil adaptação. 
Embalada individualmente, com abertura 
asséptica. Com registro na ANVISA/MS. 

13 870 
Und 

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 8,5 COM 
BALÃO, estéril, descartável, em PVC e 
silicone atóxico, com curvatura, translúcido e 
radiopaco, tubo com parede fina e delgada. 
Balão piloto (cuff) de cor azul claro, 
transparente, com conector universal para o 
encaixe da seringa, tubo com identificação do 
tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos 
em sua extensão, válvula de segurança em PVC 
atóxico, com conexão universal luer em sua 
extremidade distal, de fácil adaptação. 
Embalada individualmente, com abertura 
asséptica. Com registro na ANVISA/MS. 

Vital Gold 3,30 2.871,00 

14 160 
Und 

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 9,0, estéril, 
descartável, em PVC e silicone atóxico, com 
curvatura, translúcido e radiopaco, tubo com 
parede fina e delgada. Balão piloto (cuff) de cor 
azul claro, transparente, com conector universal 
para o encaixe da seringa, tubo com 
identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 
cm impressos em sua extensão, válvula de 
segurança em PVC atóxico, com conexão 
universal luer em sua extremidade distal, de 
fácil adaptação. Embalada individualmente, 
com abertura asséptica. Com registro na 
ANVISA/MS. 

Vital Gold 3,30 528,00 

30 200 
Und 

SONDA NASOGÁSTRICA NR 04, longa, 
estéril, descartável, confeccionada em PVC 
atóxico siliconizada, transparente, maleável, 
extremidade distal com conector plástico com 
tampa articulada, isenta de rebarbas, adaptável 
em seringas, sem vazamentos; extremidade 
proximal com ponta arredondada. Embalada 
individualmente, com abertura asséptica. Com 
registro na ANVISA/MS. 

Medsonda 0,54 108,00 

31 1.150 
Und 

SONDA NASOGÁSTRICA NR 06, longa, 
estéril, descartável, confeccionada em PVC 
atóxico siliconizada, transparente, maleável, 
extremidade distal com conector plástico com 
tampa articulada, isenta de rebarbas, adaptável 
em seringas, sem vazamentos; extremidade 
proximal com ponta arredondada. Embalada 
individualmente, com abertura asséptica. Com 

Medsonda 0,55 632,50 
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registro na ANVISA/MS. 

33 3.000 
Und 

SONDA NASOGÁSTRICA NR 12, longa, 
estéril, descartável, confeccionada em PVC 
atóxico siliconizada, transparente, maleável, 
extremidade distal com conector plástico com 
tampa articulada, isenta de rebarbas, adaptável 
em seringas, sem vazamentos; extremidade 
proximal com ponta arredondada. Embalada 
individualmente, com abertura asséptica. Com 
registro na ANVISA/MS. 

Medsonda 0,67 2.010,00 

34 1.400 
Und 

SONDA NASOGÁSTRICA NR 14, longa, 
estéril, descartável, confeccionada em PVC 
atóxico siliconizada, transparente, maleável, 
extremidade distal com conector plástico com 
tampa articulada, isenta de rebarbas, adaptável 
em seringas, sem vazamentos; extremidade 
proximal com ponta arredondada. Embalada 
individualmente, com abertura asséptica. Com 
registro na ANVISA/MS. 

Medsonda 0,70 980,00 

35 1.360 
Und 

SONDA NASOGÁSTRICA NR 16, longa, 
estéril, descartável, confeccionada em PVC 
atóxico siliconizada, transparente, maleável, 
extremidade distal com conector plástico com 
tampa articulada, isenta de rebarbas, adaptável 
em seringas, sem vazamentos; extremidade 
proximal com ponta arredondada. Embalada 
individualmente, com abertura asséptica. Com 
registro na ANVISA/MS. 

Medsonda 0,78 1.060,80 

37 9.900 
Und 

SONDA URETRAL NR 4, estéril, descartável, 
confeccionada em PVC atóxico siliconizada, 
transparente, maleável, com aproximadamente 
40 cm de comprimento, extremidade distal com 
conector plástico com tampa articulada, isenta 
de rebarbas; extremidade proximal com ponta 
arredondada. Embalada individualmente, com 
abertura asséptica. Com registro na 
ANVISA/MS. 

Medsonda 0,38 3.762,00 

38 46.300 
Und 

SONDA URETRAL NR 6, estéril, descartável, 
confeccionada em PVC atóxico siliconizada, 
transparente, maleável, com aproximadamente 
40 cm de comprimento, extremidade distal com 
conector plástico com tampa articulada, isenta 
de rebarbas; extremidade proximal com ponta 
arredondada. Embalada individualmente, com 
abertura asséptica. Com registro na 
ANVISA/MS. 

Medsonda 0,41 18.983,00

39 58.000 
Und 

SONDA URETRAL NR 8, estéril, descartável, 
confeccionada em PVC atóxico siliconizada, 
transparente, maleável, com aproximadamente 

Medsonda 0,41 23.780,00
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40 cm de comprimento, extremidade distal com 
conector plástico com tampa articulada, isenta 
de rebarbas; extremidade proximal com ponta 
arredondada. Embalada individualmente, com 
abertura asséptica. Com registro na 
ANVISA/MS. 

42 47.500 
Und 

SONDA URETRAL NR 14, estéril, 
descartável, confeccionada em PVC atóxico 
siliconizada, transparente, maleável, com 
aproximadamente 40 cm de comprimento, 
extremidade distal com conector plástico com 
tampa articulada, isenta de rebarbas; 
extremidade proximal com ponta arredondada. 
Embalada individualmente, com abertura 
asséptica. Com registro na ANVISA/MS. 

Medsonda 0,46 21.850,00

43 8.000 
Und 

SONDA URETRAL NR 16, estéril, 
descartável, confeccionada em PVC atóxico 
siliconizada, transparente, maleável, com 
aproximadamente 40 cm de comprimento, 
extremidade distal com conector plástico com 
tampa articulada, isenta de rebarbas; 
extremidade proximal com ponta arredondada. 
Embalada individualmente, com abertura 
asséptica. Com registro na ANVISA/MS. 

Medsonda 0,52 4.160,00 

44 1.300 
Und 

SONDA URETRAL NR 18, estéril, 
descartável, confeccionada em PVC atóxico 
siliconizada, transparente, maleável, com 
aproximadamente 40 cm de comprimento, 
extremidade distal com conector plástico com 
tampa articulada, isenta de rebarbas; 
extremidade proximal com ponta arredondada. 
Embalada individualmente, com abertura 
asséptica. Com registro na ANVISA/MS. 

Medsonda 0,57 741,00 

Total: R$ 124.849,90 (Cento e vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e nove reais e noventa 
centavos) 

• Único Mult Equipamentos e Acessórios Ltda. ME – CNPJ: 13.444.068/0001-01

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

Preço 
 Total 
(R$)

05 410 
Und 

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 2,0 SEM 
BALÃO, estéril, descartável, em PVC e silicone 
atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco, 
tubo com parede fina e lisa, com marcadores de 
graduação em centímetros. Embalada 
individualmente, com abertura asséptica. Com 
registro na ANVISA/MS. 

Lamedid 3,35 1.373,50 

DOM Eletrônico             Edição Nº 6930, de 06 de novembro de 2018. Página 209 de 260

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
7 

Total: R$ 1.373,50 (Um mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) 

• CM Hospitalar S.A. – CNPJ: 12.420.164/0001-57

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

Preço 
 Total 
(R$)

28 260 
Und 

SONDA NASOENTÉRICA NR 8, estéril, 
confeccionada em poliuretano flexível, 
atraumática, biocompatível, macia, radiopaca, 
graduada, com peso em tungstênio, guia 
metálico flexível e lubrificada a base de 
silicone, conexão universal, comprimento 
mínimo de 105 cm. Embalada individualmente, 
com abertura asséptica. Com registro na 
ANVISA/ MS. 

Embramed 8,80 2.288,00 

29 640 
Und 

SONDA NASOENTÉRICA NR 12, estéril, 
confeccionada em poliuretano flexível, 
atraumática, biocompatível, macia, radiopaca, 
graduada, com peso em tungstênio, guia 
metálico flexível e lubrificada a base de 
silicone, conexão universal, comprimento 
mínimo de 120 cm. Embalada individualmente, 
com abertura asséptica. Com registro na 
ANVISA/ MS. 

Embramed 8,80 5.632,00 

40 213.500 
Und 

SONDA URETRAL NR 10, estéril, 
descartável, confeccionada em PVC atóxico 
siliconizada, transparente, maleável, com 
aproximadamente 40 cm de comprimento, 
extremidade distal com conector plástico com 
tampa articulada, isenta de rebarbas; 
extremidade proximal com ponta arredondada. 
Embalada individualmente, com abertura 
asséptica. Com registro na ANVISA/MS. 

Embramed 0,38 81.130,00 

41 760.000 
Und 

SONDA URETRAL NR 12, estéril, 
descartável, confeccionada em PVC atóxico 
siliconizada, transparente, maleável, com 
aproximadamente 40 cm de comprimento, 
extremidade distal com conector plástico com 
tampa articulada, isenta de rebarbas; 
extremidade proximal com ponta arredondada. 
Embalada individualmente, com abertura 
asséptica. Com registro na ANVISA/MS. 

Embramed 0,41 311.600,0
0 

Total: R$ 400.650,00 (Quatrocentos mil seiscentos e cinquenta reais) 

• Ashtamed Com. De Prod. e Equip. Hospitalares Eireli – CNPJ: 07.955.424/0001-59

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

Preço 
 Total 
(R$)
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32 2.290 
Und 

SONDA NASOGÁSTRICA NR 08, longa, 
estéril, descartável, confeccionada em PVC 
atóxico siliconizada, transparente, maleável, 
extremidade distal com conector plástico com 
tampa articulada, isenta de rebarbas, adaptável 
em seringas, sem vazamentos; extremidade 
proximal com ponta arredondada. Embalada 
individualmente, com abertura asséptica. Com 
registro na ANVISA/MS. 

Biobase 0,59 1.351,10 

36 1.260 
Und 

SONDA NASOGÁSTRICA NR 18, longa, 
estéril, descartável, confeccionada em PVC 
atóxico siliconizada, transparente, maleável, 
extremidade distal com conector plástico com 
tampa articulada, isenta de rebarbas, adaptável 
em seringas, sem vazamentos; extremidade 
proximal com ponta arredondada. Embalada 
individualmente, com abertura asséptica. Com 
registro na ANVISA/MS. 

Biobase 0,76 957,60 

Total: R$ 2.308,70 (Dois mil trezentos e oito reais e setenta centavos) 

Valor Total: R$ 536.182,10 (Quinhentos e trinta e seis mil cento e oitenta e dois reais e dez 

centavos) 

Goiânia, 18 de outubro de 2018. 

Fátima Mrué 
Secretária Municipal de Saúde 
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