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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021 – 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° 025/2021 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM – 

condicionado à participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte em 

atendimento ao Decreto nº 8.538 de 08/10/2015 o qual normatiza a exclusividade da participação 

destas empresas em itens de licitações cujos valores unitários somem o valor máximo de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais) – Processo Bee 17110, cujo objeto é a Aquisição de Itens de consumo diversos (Agulha 

sutura, caixa arquivo de papelão, colchão espuma, display acrílico porta folha de parede, estante de plástico 

para tubos, lâmina de bisturi, linha de algodão, máscara de proteção, placa acrílico e travesseiro hospitalar) 

para atender as necessidades da Coordenadoria do Serviço de Verificação de Óbitos da Secretaria Municipal 

de Saúde de Goiânia, 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 01, 04 e 10 que restaram FRACASSADOS e os itens 02 e 08 que 

restaram DESERTOS. Diante dessas informações, resolve HOMOLOGAR o presente procedimento 

licitatório e AUTORIZAR as despesas conforme relacionado abaixo: 

 COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI. - CNPJ: 14.323.297/0001-30

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

3 
15 Und 

COLCHÃO ESPUMA SOLTEIRO D-45, 
confeccionado com espuma 100% poliuretano D45 
selada, medindo no mínimo 12 cm x 88 cm x 188 
cm (A x L x P), com proteção antiácaros e 
antialérgica; revestimento em napa na cor Azul 
Royal impermeável, com fechamento através de 
zíper. Deverá atender as normas exigidas pelo 
INMETRO. 

Orthovida 493,93 7.408,95 

11 15 Und 

TRAVESSEIRO HOSPITALAR, confeccionado 
em espuma de poliuretano, com revestimento em 
napa na cor Azul Royal impermeável, selada 
eletronicamente, com fechamento através de zíper, 
medindo aproximadamente 60 x 40 cm.

Orthovida 46,52 697,80 

Valor Total: R$ 8.106,75 (Oito mil cento e seis reais e setenta e cinco centavos) 

 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA. - CNPJ: 04.724.729/0001-61

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

5 20 Und 
ESTANTE PLÁSTICO POLIPROPILENO 60 
MICROTUBOS EPPENDORF 1,5 ML A 2,0 ML, 
em polipropileno rígido, para armazenamento de 

Cral 13,75 275,00 
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microtubos tipo eppendorf, com capacidade para 60 
tubos de 1,5 – 2,0 ml, sem rebarbas.

6 
20 Und 

ESTANTE PLÁSTICO POLIPROPILENO TUBO 
FALCON 15 ML E 50 ML COM 50 FUROS, em 
polipropileno rígido, para armazenamento de Tubo 
Falcon, com capacidade para 50 tubos (30 tubos de 15 
ml e 20 tubos de 50 ml), sem rebarbas.

Cral 24,25 485,00 

7 100 Cx 

LÂMINA AÇO BISTURI NR 23 CX COM 100,0 
UN, em aço inoxidável ou aço carbono, estéril, 
apirogênica, embalagem individual especial tipo blister 
aluminizada. Caixa com 100 unidades. Com registro na 
ANVISA/MS. 

Labor 
Import 

35,71 3.571,00 

Valor Total: R$ 4.331,00 (Quatro mil trezentos e trinta e um reais) 

 NASA EPI SEGURANCA NO TRABALHO EIRELI. - CNPJ: 37.878.068/0001-88

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

9 15 Und 

MÁSCARA PROTEÇÃO 2 RESPIRADOR, 
reutilizável, confeccionada em silicone, com visor 
panorâmico de material  rígido transparente; parte 
frontal inferior com suporte para válvula de exalação, 
diafragma de voz e mascarilha interna; laterais com 
duas aberturas contendo dois dispositivos de encaixe 
para fixação dos filtros de proteção respiratória; 
sistema de fixação e ajuste na cabeça seguro e 
confortável; capacidade para utilização de dois filtros. 
Com Certificado de Aprovação (C.A.) do Ministério 
do Trabalho. Deverá acompanhar (na proporção de dez 
unidades para cada respirador facial) FILTRO 
QUÍMICO, envolvido por um cartucho plástico, 
composto por carvão ativado tratado, indicado para 
proteção respiratória contra multigases (vapores 
orgânicos e formaldeído). Deverá apresentar as devidas 
aprovações do Ministério do Trabalho.

SBPR 500,75 7.511,25 

Valor Total: R$ 7.511,25 (Sete mil quinhentos e onze reais e vinte e cinco centavos) 

Valor Total: R$ 19.949,00 (Dezenove mil novecentos e quarenta e nove reais) 

Goiânia, 14 de maio de 2021. 

Durval Ferreira Fonseca Pedroso 
Secretário 
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