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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 074/2018 – 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° 074/2018 – 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 Bee 2256, cujo objeto é 

Contratação de empresa para fornecimento de leite UHT integral e desnatado, visando atender as 

Unidades de Saúde Mental e pacientes em estabilização nas Unidades de Pronto Atendimento-

UPA’s da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por um período de 12 (doze) meses, 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, após nova pesquisa de preços e 

atualização do estimado. Diante dessas informações, resolve HOMOLOGAR o presente 

procedimento licitatório e AUTORIZAR a despesa conforme relacionado abaixo: 

 Panificadora e Lanchonete Ki Delícia – Eireli - ME – CNPJ: 02.895.623/0001-03

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

Preço 
 Total 
(R$)

01 
19.584 
Und. 

Leite UHT integral homogeneizado e 
pasteurizado pelo sistema UHT – Ultra 
High Temperature (tratamento térmico a 
alta temperatura por poucos segundos), 
acondicionado em embalagem cartonada 
(papel, polietileno e alumínio) com volume 
total de 01 litro. Características sensoriais – 
aspecto: líquido; cor: branco; odor e sabor: 
característicos, sem sabores nem odores 
estranhos. Ausência de formaldeído. O 
rótulo deve estar de acordo com as normas 
vigentes do respectivo órgão, com data de 
fabricação, data de validade, composição 
nutricional e outros;

Italac 3,39 66.389,76 

02 
1.296 
Und. 

Leite UHT desnatado homogeneizado e 
pasteurizado pelo sistema UHT – Ultra 
High Temperature (tratamento térmico a 
alta temperatura por poucos segundos), 

Italac 3,39 4.393,44 
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acondicionado em embalagem cartonada 
(papel, polietileno e alumínio) com volume 
total de 01 litro. Características sensoriais – 
aspecto: líquido; cor: branco; odor e sabor: 
característicos, sem sabores nem odores 
estranhos. Ausência de formaldeído. O 
rótulo deve estar de acordo com as normas 
vigentes do respectivo órgão, com data de 
fabricação, data de validade, composição 
nutricional e outros.

Total: R$ 70.783,20 (Setenta mil setecentos e oitenta e três reais e vinte centavos) 

Goiânia, 03 de outubro de 2018. 

Fátima Mrué 
Secretária Municipal de Saúde 
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