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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 097/2020 SRP – 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° 097/2020 SRP – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO - Processo Bee 
30850, cujo objeto é Aquisição de Máscara Cirúrgica, através do Sistema de Registro de Preço, para atender 
às necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 meses, 
conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos. No primeiro momento a empresa 
ganhadora NAYR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA., foi 
desclassificada pelo parecer técnico, assim como as demais colocadas também foram desclassificadas por 
não apresentarem amostras quando convocadas ou por inabilitação, até chegar à avaliação da amostra da 
empresa ATIVIDADE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., que 
também foi desclassificada pelo parecer técnico. Foi analisada e aprovada pelo parecer técnico a amostra da 
próxima colocada, a empresa MEDEIROS CANDELORE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. Na sequência dos atos, foi declarada a 
empresa como vencedora e aberto o prazo para manifestação de recurso, o que aconteceu, e foram 
apresentados recursos pelas empresas desclassificadas no parecer técnico NAYR INDÚSTRIA, COMÉRCIO 
E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA. e ATIVIDADE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. da mesma forma foram apresentadas contrarrazões pela empresa 
MEDEIROS CANDELORE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS 
HOSPITALARES LTDA. para ambos os recursos. Todos os documentos foram analisados pela área técnica 
e jurídica e em seguida julgados por essa comissão e decidido pela Autoridade Competente por voltar e 
declarar vencedora a empresa NAYR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 
LTDA. Todos os documentos se encontram publicados em nossos sites e foram encaminhados aos 
interessados, bem como informados na plataforma COMPRASNET.   Considerando que o valor ofertado se 
encontra dentro da média de preços levantada através de pesquisa de mercado. Diante dessas informações, 
resolve HOMOLOGAR o presente procedimento licitatório e AUTORIZAR as despesas conforme 
relacionado abaixo: 

 NAYR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA. - CNPJ:
02.582.267/0001-60 

Item Quant. Descritivo Marca
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

1 109.000 
Cx/Pct 

Máscara Cirúrgica, descartável, atóxica, 
hipoalergênica, não estéril, inodora, retangular 
pregueada, com tripla camada. Deverá possuir 
filtro que proporcione uma eficiência de filtragem 
bacteriana superior a 95% de proteção (BFE), 
clipe nasal anatômico, fixações laterais com 
elástico, com acabamento por soldagem 
eletrônica. Caixas ou pacotes com 50 unidades. 
Com Registro na ANVISA/MS. O fabricante 
deverá apresentar o Laudo de Eficiência de 
Filtração Bacteriana (BFE). 

Nayr 16,98 1.850.820,00 

Valor Total: R$ 1.850.820,00 (Um milhão oitocentos e cinqüenta mil oitocentos e vinte reais) 

Goiânia, 04 de março de 2021. 
Durval Ferreira Fonseca Pedroso 

Secretário 
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