
Secretaria Municipal de Saúde 

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: 3524‐1515 / 3524‐1503 | e‐mail: dvex.sms@gmail.com 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 110/2020 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° 110/2020 SRP – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO - Processo Bee 
17854, cujo objeto é Aquisição de Insumos, através do Sistema de Registro de Preço, para abastecer as 
Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, por um período de 12 meses, conforme 
condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos. Considerando que os valores ofertados se 
encontram dentro da média de preços levantada através de pesquisa de mercado, exceto para os itens 13, 15, 
18, 19, 20 e 24 que restaram FRACASSADOS, por permanecerem acima da média do estimado, mesmo 
após negociação. Em relação ao item 16 que foi informado pelo parecer técnico a aprovação da marca 
apresentada pela empresa PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA., ocorre que a empresa 
foi inabilitada devido a não apresentação de Atestado de Capacidade Técnica (exigido no subitem 9.13.2 do 
edital) e na sequência a empresa melhor classificada foi PREMIUM HOSPITALAR EIRELI que se 
encontrava habilitada nos autos e também apresentou a mesma marca já aprovada pela empresa anterior. 
Diante dessas informações, resolve HOMOLOGAR o presente procedimento licitatório e AUTORIZAR as 
despesas conforme relacionado abaixo: 

UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI. - CNPJ: 18.812.673/0001-01

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

1 250.000 
Und 

CONJUNTO COLETA TRIPLICE, escova 
ginecológica com haste longa e cerdas no 
formato levemente cônico. Espátula de Ayres 
confeccionada em madeira resistente, pontas 
arredondadas, estéril, descartável. Embalagem 
individual. Com registro Anvisa/MS e BPF. 

kolplast 0,37 92.500,00 

2 40.000 
Und 

DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA 
URINÁRIA COM EXTENSOR URIPEN, 
descartável, confeccionado em PVC atóxico e 
flexível, formato tubular, sem emendas ou 
defeitos que prejudiquem o fluxo urinário, com 
preservativo de puro látex hipoalergênico. 
Número: 6. Extensão mínima: 80 cm. 
Embalado individualmente. Com registro na 
ANVISA/ MS.  

Medsonda 1,21 48.400,00 

4 134.000 
Und 

ESPECULO DESCARTÁVEL VAGINAL 
NR 01 - (equivalente a P), em poliestireno 
cristal e alto impacto, modelo collins, não 
lubrificado, dimensões aproximadas: 43 mm 
em sua maior largura distal, 36 mm em sua 
maior largura proximal, 116 mm no eixo 
longitudinal dos elementos articulados, que 
devem apresentar contornos lisos e regulares 
sem reentrâncias, protuberâncias ou “rebarbas. 
Pronto para uso esterilizado a óxido etileno, 
em embalagem individual de papel grau 
cirúrgico e filme poliéster / polietileno, 
instruções de uso e descarte. Data de 

kolplast 0,67 89.780,00 
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fabricação e validade. Com registro 
Anvisa/MS. 

5 161.000 
Und 

ESPECULO DESCARTAVEL VAGINAL 
Nº 2, (equivalente a M), em poliestireno cristal 
e alto impacto, modelo collins, não lubrificado, 
dimensões até 33 mm em sua maior largura 
distal, 25 mm em sua maior largura proximal, 
112 mm no eixo longitudinal dos elementos 
articulados, que devem apresentar contornos 
lisos e regulares sem reentrâncias, 
protuberâncias ou “rebarbas. pronto para uso. 
Esterilizado a óxido etileno. Em embalagem 
individual, contendo data de fabricação e 
validade. Com registro Anvisa/MS. 

kolplast 0,71 114.310,00 

8 18.500 
Und 

FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA 
EXTRA GRANDE, para adulto com peso 
aproximado de 90 kg a 110 kg, antialérgica, 
com maciez e absorção adequadas à sua 
finalidade, com superfície uniforme ainda que 
úmida, com formato anatômico, manta 
absorvente, cintura ajustável, com recortes nas 
pernas, de preferência com 2 a 4 elásticos, 
possibilitando ajuste perfeito sem vazamentos, 
com 2 tiras laterais adesivas para fixação, 
protegidas por fitas siliconizadas com pequena 
dobradura para facilitar o manuseio. Embalado 
conforme a praxe do fabricante. Com registro 
na ANVISA/MS 

Slim 1,20 22.200,00 

9 22.000 
Und 

FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA 
GRANDE, para adulto com peso aproximado 
de 70 kg a 90 kg, antialérgica, com maciez e 
absorção adequadas à sua finalidade, com 
superfície uniforme ainda que úmida, com 
formato anatômico, manta absorvente, cintura 
ajustável, com recortes nas pernas, de 
preferência com 2 a 4 elásticos, possibilitando 
ajuste perfeito sem vazamentos, com 2 tiras 
laterais adesivas para fixação, protegidas por 
fitas siliconizadas com pequena dobradura para 
facilitar o manuseio. Embalado conforme a 
praxe do fabricante. Com registro na 
ANVISA/MS. 

Slim 1,05 23.100,00 

10 21.000 
Und 

FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA 
MÉDIA, para adulto com peso aproximado de 
50 kg a 70 kg, antialérgica, com maciez e 
absorção adequadas à sua finalidade, com 
superfície uniforme ainda que úmida, com 
formato anatômico, manta absorvente de 
formato reto ou anatômico, cintura ajustável, 
com recortes nas pernas, de preferência com 2 
a 4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito sem 
vazamentos, com 2 tiras laterais adesivas para 

Slim 1,05 22.050,00 
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fixação, protegidas por fitas siliconizadas com 
pequena dobradura para facilitar o manuseio. 
Embalado conforme a praxe do fabricante. 
Com registro na ANVISA/MS. 

21 15.000 
Cx 

LÂMINA VIDRO MICROSCOPIA 26 X 76 
MM CX C/50,0 UND, Lâmina de Vidro 
Lapidado, para microscopia, dimensões de 
26x76x1 mm, com uma extremidade fosca, 
caixa com 50 unidades. Com registro 
ANVISA/MS. 

Labor 
Import 

5,74 86.100,00 

22 3.500 
Cx 

LANCETAS DESCARTÁVEIS, para punção 
digital e coleta do sangue capilar, estéril, 
descartável, acoplada a dispositivo com 
retração automática da lanceta após uso, de 
acordo com a NR32. Caixa com 200 unidades. 
Com registro na ANVISA/MS e BPF. 

Descarpack 20,99 73.465,00 

23 8.408 
Und 

TORNEIRINHA PLÁSTICA 3 VIAS, de 
uso único, estéril, atóxica e apirogênica. 
Composta de manípulo, base ou corpo, tampas 
protetoras. Bico Luer Slip ou Lock. Com 
conexão rotativa. Alta resistência a pressões. 
Permite conexão, segura a todos tipos de 
equipos endovenosos, tubos extensores e 
cateteres. Manípulo giratório, com rotação de 
360º e com indicação de fluxo. Corpo 
translúcido, em policarbonato. Embalagem 
individual. Com registro na ANVISA/MS. 

Solidor 0,67 5.633,36 

Valor Total: R$ 577.538,36 (Quinhentos e setenta e sete mil quinhentos e trinta e oito reais e trinta e 
seis centavos) 

WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI. - CNPJ: 25.048.186/0001-80

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

3 87.000 
Und 

EQUIPO NUTRICAO ENTERAL- Equipo 
para nutrição enteral com ponta 
perfurante/padrão convencional - ISO, para 
dietas manipuladas de sistema aberto, tubo 
uniforme em PVC azul com diâmetro 
determinado para dietas enterais conforme RDC 
63, (padrão macrogotas), tampa e corta fluxo, 
pinça rolete com corta fluxo, conector 
escalonado para atender a todos os diâmetros de 
sondas com protetor de fácil remoção, estéril, 
embalagem individual em papel grau cirúrgico. 
Com registro Anvisa/MS. 

TKL 1,17 101.790,00 

7 3.000  
Fr 

FIXADOR CITOLOGICO 
ETANOL/ACETONA FC C/100 ML- 
FIXADOR CITOLÓGICO, solução spray de 
polímeros em xilol, para preparações 
microscópicas (citológicas e histológicas) em 

Cralplast 5,63 16.890,00 
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lâmina, frasco com 100 mililitros, transparente, 
pH ácido menor que 2,5, viscosidade menor que 
450 Cp, a 20 graus centígrados, densidade 0,940 
– 0,960, resistente ao calor até 90 graus
centígrados e ao frio até -17 graus centígrados. 
Solúvel em acetona, éter, benzeno, clorofórmio, 
dioxano, tolueno e xilol. Imiscível em água e 
que não contém CFC. Com registro Anvisa/MS. 

Valor Total: R$ 118.680,00 (Cento e dezoito mil seiscentos e oitenta reais) 

 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI. - CNPJ: 27.325.768/0001-91

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

6 78.000 
Und 

ESPECULO DESCARTAVEL VAGINAL Nº 
3, (equivalente a G), em poliestireno cristal e 
alto impacto, modelo collins, não lubrificado, 
dimensões aproximadas: 43 mm em sua maior 
largura distal, 36 mm em sua maior largura 
proximal, 116 mm no eixo longitudinal dos 
elementos articulados, que devem apresentar 
contornos lisos e regulares sem reentrâncias, 
protuberâncias ou “rebarbas. Pronto para uso 
esterilizado a óxido etileno, em embalagem 
individual de papel grau cirúrgico e filme 
poliéster / polietileno, instruções de uso e 
descarte. Data de fabricação e validade. Com 
registro Anvisa/MS. 

Cral 0,85 66.300,00 

11 8.500 
Und 

FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA 
PEQUENA, para adulto com peso aproximado 
de 30 A 50 KG, antialérgica, com maciez e 
absorção adequadas à sua finalidade, com 
superfície uniforme ainda que úmida, com 
formato anatômico, manta absorvente de 
formato reto ou anatômico, cintura ajustável, 
com recortes nas pernas, de preferência com 2 a 
4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito sem 
vazamentos, com 2 tiras laterais adesivas para 
fixação, protegidas por fitas siliconizadas com 
pequena dobradura para facilitar o manuseio. 
Embalado conforme a praxe do fabricante. Com 
registro na ANVISA/MS. 

Mardam 1,12 9.520,00 

16 312 
Und 

KIT PARA DRENAGEM TORÁCICA 
NÚMERO 32, constituído de dreno torácico, 
tubo extensor, conector dreno-tubo e frasco 
coletor. Dreno: Cateter calibre nº 32, estéril, 
confeccionado em material atóxico, apirogênico, 
hipoalergênico, flexível, radiopaco, tipo PVC 
transparente, multiperfurado, ponta arredondada, 
sem rebarbas, uniforme em toda extensão, com 
conector confeccionado em plástico rígido ou 

MedSharp 24,95 7.784,40 
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similar, atóxico para conectar-se no tubo 
extensor. Frasco: estéril, confeccionado em PVC 
rígido e transparente, com capacidade para 1.000 
ml, graduação em relevo a cada 100 ml, 
extensão em PVC translúcido, tampa em 
polietileno com sistema de rosca contendo 
entrada, extensão, respiro, com sistema de 
fixação. Embalado individualmente, com 
abertura asséptica. Com registro na 
ANVISA/MS. 

17 450 
Und 

KIT DRENAGEM TORÁCICA NÚMERO 
14 (INFANTIL), constituído de dreno torácico, 
tubo extensor, conector dreno-tubo e frasco 
coletor. Dreno: Cateter calibre nº 14, estéril, 
confeccionado em material atóxico, apirogênico, 
hipoalergênico, flexível, radiopaco, tipo PVC 
transparente, multiperfurado, ponta arredondada, 
sem rebarbas, uniforme em toda extensão, com 
conector confeccionado em plástico rígido ou 
similar, atóxico para conectar-se no tubo 
extensor. Frasco: estéril, confeccionado em PVC 
rígido e transparente, com capacidade mínima 
para 500 ml, graduação em relevo a cada 50 ml, 
extensão em PVC translúcido, tampa em 
polietileno com sistema de rosca contendo 
entrada, extensão, respiro, com sistema de 
fixação. Embalado individualmente, com 
abertura asséptica. Com registro na 
ANVISA/MS. 

Medsharp 18,60 8.370,00 

Valor Total: R$ 91.974,40 (Noventa e um mil novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) 

R M HOSPITALAR LTDA. - CNPJ: 25.029.414/0001-74

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

12 64.000 
Fr 

FRASCO NUTRICAO/ALIMENTACAO 
ENTERAL UN C/500,0 ML - para 
alimentação líquida, não estéril, atóxico, 
transparente, com capacidade para 500 ml, 
isento de impurezas; graduado de 50 em 50 ml, 
subdivididos de 10 em 10, com dispositivo 
para fixação em suporte; tampa rosqueável 
com trava de proteção; rótulo adesivo com 
todas as informações exigidas pela ANVISA. 
Embalado individualmente. Com registro na 
ANVISA/MS. 

Embramed 
/ Cremer 

1,17 74.880,00 

Valor Total: R$ 74.880,00 (Setenta e quatro mil oitocentos e oitenta reais) 

CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI. - CNPJ: 17.700.085/0001-13
Item Quant. Descritivo Marca Valor 

Unitário 
Valor 
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R$ Total R$ 

14 3.000  
Fr 

GEL EXAME 
ELETROCARDIOGRAMA E 
DISFIBRILADOR CARDIACO - FR 
C/100,0 G, com registro na ANVISA 

Cosmogel/ 
Cosmoderma 

2,00 6.000,00 

Valor Total: R$ 6.000,00 (Seis mil reais) 

OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 27.130.979/0001-79

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

25 255.600 
Und 

TUBO PLASTICO PORTA LAMINA 26 
X 76 MM, frasco em polietileno, na cor 
branca, cilíndrico, com estrias e tampa, para 
lâminas citológicas, capacidade para ate 03 
laminas de 26x76mm. Isento registro. 

Labor import 0,18 46.008,00 

Valor Total: R$ 46.008,00 (Quarenta e seis mil e oito reais) 

 Valor Total: R$ 915.080,76 (Novecentos e quinze mil oitenta reais e setenta e seis centavos) 

Goiânia, 18 de março de 2021. 

Durval Ferreira Fonseca Pedroso 
Secretário Municipal de Saúde 
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