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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 107/2020 – SAÚDE 
(AVISO DE RESULTADO) 

O Secretário de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade 

dos autos do Pregão Eletrônico n° 107/2020 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Processo 

Bee 29950, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de leite UHT integral e desnatado 

visando atender as Unidades de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, por um período 

de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no Edital e seus anexos. Os valores 

apresentados se encontram dentro da média do estimado. Maiores informações na Ata emitida pela 

plataforma Comprasnet e publicada na mesma e em nosso site. Diante dessas informações, resolve 

HOMOLOGAR o presente procedimento licitatório e AUTORIZAR a despesa conforme relacionado 

abaixo: 

 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI – CNPJ: 27.922.878/0001-30

ITEM QTD. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO MARCA

VALOR 

UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$)  

01 
15.696 

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 R$ 3,68 R$ 57.761,28 

02 
1.152 

UND 

Leite UHT desnatado 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: 

ITALAC 

R$ 3,95 R$ 4.550,40 
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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. 

VALOR TOTAL: R$ 62.311,68 (sessenta e dois mil trezentos e onze reais e sessenta e oito centavos) 

Valor Total: R$ 62.311,68 (sessenta e dois mil trezentos e onze reais e sessenta e oito centavos) 

Goiânia, 22 de janeiro de 2021. 

Durval Ferreira Fonseca Pedroso 
Secretário Municipal de Saúde 
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