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Secretaria Municipal de Saúde 

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2020 – 
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° 011/2020 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM –– processo 

Bee 15936, cujo objeto é Aquisição de DIETA ESPECIAL  para atender aos pacientes que possuem 

processos administrativos e mandados judiciais da Farmácia  de Insumos e  Medicamentos Especiais , 

pelo Sistema de Registro de Preços, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus 

Anexos. Os valores apresentados se encontram dentro da média do estimado. Diante dessas informações, 

resolve RETIFICAR A HOMOLOGAÇÃO do presente procedimento licitatório e AUTORIZAR a 

despesa conforme relacionado abaixo: 

 Retifica-se para correção do número do CNPJ do fornecedor Support Produtos Nutricionais LTDA – CNPJ –
01.107.391/0012-63 

Onde se lê: 
 Support Produtos Nutricionais LTDA – CNPJ – 01.107.391/0002-63

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

01 
3000 

kg 

Fórmula modificada para nutrição enteral e oral, 
polimérica, nutricionalmente completa, hipercalórica, 
densidade calórica de 1,5 kcal/mL, normo ou 
hiperprotéica com no mínimo 35% de caseinato ou 
proteína do soro do leite, , normolipídica, insenta de 
lactose, sacarose e glúten, com fibras, em pó, sem sabor 
ou sabor baunilha. 

Nutridrink 
Protein 

97,14 291.420,00 

Total: R$    291.420,00 (Duzentos e noventa e um mil quatrocentos e vinte reais 
Leia-se: 
 Support Produtos Nutricionais LTDA – CNPJ – 01.107.391/0012-63

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

01 
3000 

kg 

Fórmula modificada para nutrição enteral e oral, 
polimérica, nutricionalmente completa, hipercalórica, 
densidade calórica de 1,5 kcal/mL, normo ou 
hiperprotéica com no mínimo 35% de caseinato ou 
proteína do soro do leite, , normolipídica, insenta de 
lactose, sacarose e glúten, com fibras, em pó, sem sabor 
ou sabor baunilha. 

Nutridrink 
Protein 

97,14 291.420,00 

Total: R$    291.420,00 (Duzentos e noventa e um mil quatrocentos e vinte reais 

Valor Total do processo: R$    291.420,00 (Duzentos e noventa e um mil quatrocentos e vinte reais) 

Goiânia, 09 de junho de 2020. 

Fátima Mrué 
Secretária 

DOM Eletrônico             Edição Nº 7316, de 10 de junho de 2020. Página 86 de 131

Prefeitura de Goiânia/ Sup. da Casa Civil e Articulação Política - Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br


