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Secretaria Municipal de Saúde 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2019  – 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° 004/2019 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM – processo 

Bee 2647, cujo objeto é Aquisição de Insumos (Seringas e Agulhas) a serem usadas nas ações de rotina e 

campanhas para as salas de vacina, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia, conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos. Os itens ficaram 

com os preços dentro da média dos valores estimados no processo, exceto o item 03 que restou 

FRACASSADOS, pois todas as empresas foram desclassificadas pelo parecer. Diante dessas 

informações, resolve HOMOLOGAR o presente procedimento licitatório e AUTORIZAR a despesa 

conforme relacionado abaixo: 

• HOSPFAR – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES  – 
CNPJ:26.921.908/0001-21 

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

Preço
 Total 
(R$)

01 2.000.000 
unds 

Seringa hipodérmica descartável estéril 
com dispositivo de segurança 3ml sem 
agulha, com bico “Luer Lock”, com 
graduação legível em 0,5 ml com subdivisões 
em 0,1 ml, em polipropileno cristal, com 
siliconização interna para garantir deslize e 
controle preciso na aspiração e aplicação de 
medicamentos, cilindro com anel de retenção 
que evita perda do medicamento durante a 
aspiração, esterilizada em óxido de etileno, 
sem espaço morto, compatível com todas as 
marcas de agulhas do mercado, sistema anti-
reuso com êmbolo destacável e isenta de 
látex, embalada individualmente em filme 
termoplástico e papel grau cirúrgico que abre 
totalmente sem rasgar o invólucro, com todos 
os dados de identificação do produto, 
procedimento, método de esterilização, data 
de fabricação e validade impressos na caixa e 
certificada com Selo do INMETRO conforme 
a legislação sanitária vigente e de acordo com 
NR32. Embaladas em caixa com 100 
unidades.  

SOL-CARE 0,85 1.700.000,00 

02 80.000 
unds 

Seringa hipodérmica descartável estéril 
com dispositivo de segurança de 1ml com 
agulha fixa 8 x 0,3 mm, graduação – 
intervalo 0,1 em 0,1 ml com subdivisão 
0,01ml; confeccionadas em polipropileno, 

SOL-CARE 1,17 93.600,00 
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Secretaria Municipal de Saúde 

com siliconização interna para garantir 
deslize e controle preciso na aspiração e 
aplicação de medicamentos, cilindro com 
anel de retenção que evita perda do 
medicamento durante a aspiração, 
esterilizada em óxido de etileno, sem espaço 
morto, sistema anti-reuso e isenta de látex, 
embalada individualmente em filme 
termoplástico e papel grau cirúrgico, que abre 
totalmente sem rasgar o invólucro, com todos 
os dados de identificação do produto, 
procedimento, método de esterilização, data 
de fabricação e validade impressos na caixa e 
certificada com Selo do INMETRO conforme 
a legislação sanitária vigente e de acordo com 
NR32. Embaladas em caixa com 100 
unidades.  

Total: R$ 1.793.600,00 (Um milhão setecentos e noventa e três mil e seiscentos reais) 

• CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. – CNPJ:07.847.837/0001-10

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

Preço
 Total 
(R$)

04 4.000 
caixas 

Agulha descartável 13x4,5mm, hipodérmica, em 
aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, 
canhão translúcido na cor padrão, apirogênica, 
atóxica, esterilizada em oxido de etileno, embalada 
individualmente em filme termoplástico e papel 
grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o 
invólucro, com todos os dados de identificação do 
produto, procedimento, método de esterilização, 
data de fabricação e validade impressos na caixa, 
embaladas em caixa com 100 unidades. Com 
registro ANVISA /MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 
– BPF. Obs.: a agulha deverá ser rígida a ponto
de não ficar “romba” após a aspiração de 
vacinas em frascos com tampa de borracha. 

SR 5,98 23.920,00 

Total: R$ 23.920,00 (Vinte e três mil novecentos e vinte reais)

• MEDEFE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. – CNPJ:25.463.374/0001-74

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

Preço
 Total 
(R$)

05 5.000 
caixas 

Agulha descartável 20x5,5mm, hipodérmica, em 
aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, canhão 
translúcido na cor padrão, apirogênica, atóxica, 
esterilizada em oxido de etileno, embalada 
individualmente em filme termoplástico e papel grau 
cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, 
com todos os dados de identificação do produto, 
procedimento, método de esterilização, data de 
fabricação e validade impressos na caixa. embaladas 
em caixa com 100 unidades. Com registro 

SR 6,40 32.000,00 
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Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 – BPF. Obs.: 
a agulha deverá ser rígida a ponto de não ficar 
“romba” após a aspiração de vacinas em frascos 
com tampa de borracha. 

06 15.000 
caixas 

Agulha descartável 25x6mm, hipodérmica, em aço 
inox, com biseltrifacetado e siliconizado, canhão 
translúcido na cor padrão, apirogenica, atóxica, 
esterilizada em oxido de etileno, embalada 
individualmente em filme termoplástico e papel grau 
cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro 
com todos os dados de identificação do produto, 
procedimento, método de esterilização, data de 
fabricação e validade impressos na caixa, embaladas 
em caixa com 100 unidades. Com registro ANVISA 
/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 – BPF. Obs.: a 
agulha deverá ser rígida a ponto de não ficar 
“romba” após a aspiração de vacinas em frascos 
com tampa de borracha. 

 SR 6,13 91.950,00 

Total: R$ 123.950,00 (Cento e vinte e três mil novecentos e cinquenta reais)

Valor Total: R$ 1.941.470,00 (Um milhão novecentos e quarenta e um mil quatrocentos e setenta reais) 

Goiânia, 03 de junho de 2019. 

Fátima Mrué 
Secretária 
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