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Secretaria Municipal de Saúde 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 093/2018 – 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° 093/2018 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM – com 

Ampla disputa e cota reservada à participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno 

porte em atendimento ao Decreto nº 8.538 de 08/10/2015 – processo Bee 5506, cujo objeto é Aquisição 

de Dispositivo de Acesso Vascular Intra-Ósseo, para atender as necessidades do SAMU da Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS), conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos. 

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: 

 ALL-SUPPORT COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME – CNPJ:02.923.166/0001-05

Item Qntd. Descrição Marca 
Preço 

Unit. (R$) 
Preço
 Total 
(R$)

01 300 
und 

Dispositivos de Acesso Vascular Intra-Ósseo 
Adulto: Automático contendo perfurador ósseo, 
cateter, agulha, estabilizador do acesso e todos os 
acessórios necessários para seu funcionamento. O 
dispositivo não deve causar dano ósseo e/ou 
fraturas ósseas decorrentes de sua utilização, deve 
permitir a infusão de fluídos e medicamentos 
numa taxa de, no mínimo, 3L/hora. Deve oferecer 
estabilidade para movimentações durante 
transporte no interior da viatura de resgate. Deve 
oferecer segurança para o profissional 
manuseador e para a vítima, além de eficiência 
comprovada, com registro na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). Ampla 
Disputa

WAIS 
MED - 

BIG 
1.058,00 317.400,00 

02 100 
und 

Dispositivos de Acesso Vascular Intra-Ósseo 
Adulto: Automático contendo perfurador ósseo, 
cateter, agulha, estabilizador do acesso e todos os 
acessórios necessários para seu funcionamento. O 
dispositivo não deve causar dano ósseo e/ou 
fraturas ósseas decorrentes de sua utilização, deve 
permitir a infusão de fluídos e medicamentos 
numa taxa de, no mínimo, 3L/hora. Deve oferecer 
estabilidade para movimentações durante 
transporte no interior da viatura de resgate. Deve 
oferecer segurança para o profissional 
manuseador e para a vítima, além de eficiência 
comprovada, com registro na Agência Nacional 

WAIS 
MED - 

BIG 
1.058,00 105.800,00 
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de Vigilância Sanitária (ANVISA). Cota 
reservada (ME ou EPP)

04 25 und 

Dispositivos de Acesso Vascular Intra-Ósseo 
Pediátrico: Automático contendo perfurador 
ósseo, cateter, agulha, estabilizador do acesso e 
todos os acessórios necessários para seu 
funcionamento. O dispositivo não deve causar 
dano ósseo e/ou fraturas ósseas decorrentes de 
sua utilização, deve permitir a infusão de fluídos 
e medicamentos numa taxa de, no mínimo, 
3L/hora. Deve oferecer estabilidade para 
movimentações durante transporte no interior da 
viatura de resgate. Deve oferecer segurança para 
o profissional manuseador e para a vítima, além
de eficiência comprovada, com registro na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). Cota reservada (ME ou EPP) 

WAIS 
MED - 

BIG 
1.058,00 26.450,00 

Total: R$ 449.650,00 (Quatrocentos e quarenta e nove mil seiscentos e cinquenta reais) 

 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA – CNPJ:07.847.837/0001-10

Item Qntd. Descrição Marca 
Preço 

Unit. (R$) 
Preço
 Total 
(R$)

03 75 und 

Dispositivos de Acesso Vascular Intra-Ósseo 
Pediátrico: Automático contendo perfurador 
ósseo, cateter, agulha, estabilizador do acesso e 
todos os acessórios necessários para seu 
funcionamento. O dispositivo não deve causar 
dano ósseo e/ou fraturas ósseas decorrentes de 
sua utilização, deve permitir a infusão de fluídos 
e medicamentos numa taxa de, no mínimo, 
3L/hora. Deve oferecer estabilidade para 
movimentações durante transporte no interior da 
viatura de resgate. Deve oferecer segurança para 
o profissional manuseador e para a vítima, além
de eficiência comprovada, com registro na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). Ampla Disputa 

WAIS 
MED - 

BIG 
1.058,00 79.350,00 

Total: R$ 79.350,00 (Setenta e nove mil trezentos e cinquenta reais)

Valor Total: R$ 529.000,00 (Quinhentos e vinte e nove mil reais) 

Goiânia, 02 de janeiro de 2019. 

Fátima Mrué 
Secretária 
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