
Secretaria Municipal de Saúde 

Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges – Paço Municipal
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RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2020 – 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° 006/2020 – 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 9654, cujo objeto é Aquisição de Camisetas e Bolsas em atendimento as necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia, conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos. 

Os valores apresentados se encontram dentro da média do estimado. Ocorre que a empresa 

GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI vencedora dos itens 02, 06, 07 e 08 desistiu dos mesmos, uma 

vez que a proposta já se encontrava vencida, foram convocados os próximos colocados no intuito de 

assumirem os respectivos itens nas mesmas condições e valores já homologados e a empresa RENATA DA 

SILVA SOARES aceitou assumir os itens 02, 06 e 07, como a mesma já se encontra habilitada no processo 

e já vencedora de itens semelhantes e já aprovados pela área técnica, retifica se este termo acrescentando a 

informação de FRACASSO do item 08, pois nenhuma empresa se interessou em assumir o mesmo nas 

condições propostas. Diante dessas informações, resolve HOMOLOGAR o presente procedimento 

licitatório e AUTORIZAR a despesa conforme relacionado abaixo: 

Onde se lê: 

 RENATA DA SILVA SOARES – CNPJ: 35.365.376/0001-84

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

01 
60 

Und 

CAMISETA 
Camiseta em malha fria, 65% poliéster e 35% 
viscose, gola polo, com fechamento através de três 
botões, e abertura de 15 cm, na cor Bege, colarinho 
e punho em poliéster, manga longa; bolso chapado 
na frente esquerda de quem veste (12 x 13 cm), 
com aplicação de logotipo no bolso. 
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação 
do tecido e de tamanho da peça. 
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes 
de Endemias, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: PP 

Mix 
Mercantil 

18,63 1.117,80 

03 
1.218 
Und 

CAMISETA 
Camiseta em malha fria, 65% poliéster e 35% 
viscose, gola polo, com fechamento através de três 

Mix 
Mercantil 

17,39 21.181,02 
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botões, e abertura de 15 cm, na cor Bege, colarinho 
e punho em poliéster, manga longa; bolso chapado 
na frente esquerda de quem veste (12 x 13 cm), 
com aplicação de logotipo no bolso. 
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação 
do tecido e de tamanho da peça. 
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes 
de Endemias, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: M 

04 
1.416 
Und 

CAMISETA 
Camiseta em malha fria, 65% poliéster e 35% 
viscose, gola polo, com fechamento através de três 
botões, e abertura de 15 cm, na cor Bege, colarinho 
e punho em poliéster, manga longa; bolso chapado 
na frente esquerda de quem veste (12 x 13 cm), 
com aplicação de logotipo no bolso. 
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação 
do tecido e de tamanho da peça. 
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes 
de Endemias, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: G 

Mix 
Mercantil 

14,83 20.999,28 

05 
672 
Und 

CAMISETA 
Camiseta em malha fria, 65% poliéster e 35% 
viscose, gola polo, com fechamento através de três 
botões, e abertura de 15 cm, na cor Bege, colarinho 
e punho em poliéster, manga longa; bolso chapado 
na frente esquerda de quem veste (12 x 13 cm), 
com aplicação de logotipo no bolso. 
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação 
do tecido e de tamanho da peça. 
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes 
de Endemias, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: GG 

Mix 
Mercantil 

17,88 12.015,36 

Total: R$ 55.313,46 (Cinquenta e cinco mil trezentos e treze reais e quarenta e seis centavos) 

 GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI – CNPJ: 02.330.299/0001-78

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

02 
384 
Und 

CAMISETA 
Camiseta em malha fria, 65% poliéster e 35% 
viscose, gola polo, com fechamento através de três 
botões, e abertura de 15 cm, na cor Bege, colarinho e 
punho em poliéster, manga longa; bolso chapado na 
frente esquerda de quem veste (12 x 13 cm), com 
aplicação de logotipo no bolso. 
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça. 
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 
Endemias, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: P 

Mundial 17,50 6.720,00 
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06 
90 

Und 

CAMISETA 
Camiseta em malha fria, 65% poliéster e 35% 
viscose, gola polo, com fechamento através de três 
botões, e abertura de 15 cm, na cor Bege, colarinho e 
punho em poliéster, manga longa; bolso chapado na 
frente esquerda de quem veste (12 x 13 cm), com 
aplicação de logotipo no bolso. 
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça. 
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 
Endemias, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: XG 

Mundial 28,00 2.520,00 

07 
24 

Und 

CAMISETA 
Camiseta em malha fria, 65% poliéster e 35% 
viscose, gola polo, com fechamento através de três 
botões, e abertura de 15 cm, na cor Bege, colarinho e 
punho em poliéster, manga longa; bolso chapado na 
frente esquerda de quem veste (12 x 13 cm), com 
aplicação de logotipo no bolso. 
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça. 
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 
Endemias, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: XGG 

Mundial 28,00 672,00 

08 
2.000 
Und 

BOLSA DE LONA 
Bolsa confeccionada em lona de algodão (fio 10), 
fios retorcidos, compacta, textura homogênea, 
impermeável, tira colo, cor caqui, avaliação escala 
de amarelo mínimo 3 (três), compatível a cor da 
lona, a bolsa será composta de 3(três) panos fechado 
lateralmente no sentido da altura e da largura, 
sanfonada, divisões internas com costura reforçadas 
e debruadas com fita de algodão, alça de 5 cm de 
largura, regulável com ombreiras, passadores de 
metal e reguladores com bolsos sem lapela, cantos 
arredondados; 
Tamanho aproximado: 35cm x 40 cm 
As bolsas deverão ser silcadas, conforme amostra. 
A QUEM SE DESTINA: Agentes de Endemias, 
Equipes de borrifação em P.E e Equipe de Apoio 
estratégico, Supervisores de Endemias. 

Mundial 25,75 51.500,00 

Total: R$ 61.412,00 (Sessenta e um mil quatrocentos e dois reais) 

Valor Total: R$ 116.725,46 (Cento e dezesseis mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis 
centavos) 

Leia se: 

 RENATA DA SILVA SOARES – CNPJ: 35.365.376/0001-84

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 
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01 
60 

Und 

CAMISETA 
Camiseta em malha fria, 65% poliéster e 35% 
viscose, gola polo, com fechamento através de três 
botões, e abertura de 15 cm, na cor Bege, colarinho 
e punho em poliéster, manga longa; bolso chapado 
na frente esquerda de quem veste (12 x 13 cm), 
com aplicação de logotipo no bolso. 
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação 
do tecido e de tamanho da peça. 
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes 
de Endemias, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: PP 

Mix 
Mercantil 

18,63 1.117,80 

02 
384 
Und 

CAMISETA 
Camiseta em malha fria, 65% poliéster e 35% 
viscose, gola polo, com fechamento através de três 
botões, e abertura de 15 cm, na cor Bege, colarinho 
e punho em poliéster, manga longa; bolso chapado 
na frente esquerda de quem veste (12 x 13 cm), 
com aplicação de logotipo no bolso. 
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação 
do tecido e de tamanho da peça. 
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes 
de Endemias, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: P 

Mix 
Mercantil 

17,50 6.720,00 

03 
1.218 
Und 

CAMISETA 
Camiseta em malha fria, 65% poliéster e 35% 
viscose, gola polo, com fechamento através de três 
botões, e abertura de 15 cm, na cor Bege, colarinho 
e punho em poliéster, manga longa; bolso chapado 
na frente esquerda de quem veste (12 x 13 cm), 
com aplicação de logotipo no bolso. 
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação 
do tecido e de tamanho da peça. 
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes 
de Endemias, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: M 

Mix 
Mercantil 

17,39 21.181,02 

04 
1.416 
Und 

CAMISETA 
Camiseta em malha fria, 65% poliéster e 35% 
viscose, gola polo, com fechamento através de três 
botões, e abertura de 15 cm, na cor Bege, colarinho 
e punho em poliéster, manga longa; bolso chapado 
na frente esquerda de quem veste (12 x 13 cm), 
com aplicação de logotipo no bolso. 
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação 
do tecido e de tamanho da peça. 
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes 
de Endemias, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: G 

Mix 
Mercantil 

14,83 20.999,28 

05 
672 
Und 

CAMISETA 
Camiseta em malha fria, 65% poliéster e 35% 
viscose, gola polo, com fechamento através de três 
botões, e abertura de 15 cm, na cor Bege, colarinho 

Mix 
Mercantil 

17,88 12.015,36 
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e punho em poliéster, manga longa; bolso chapado 
na frente esquerda de quem veste (12 x 13 cm), 
com aplicação de logotipo no bolso. 
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação 
do tecido e de tamanho da peça. 
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes 
de Endemias, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: GG 

06 
90 

Und 

CAMISETA 
Camiseta em malha fria, 65% poliéster e 35% 
viscose, gola polo, com fechamento através de três 
botões, e abertura de 15 cm, na cor Bege, colarinho 
e punho em poliéster, manga longa; bolso chapado 
na frente esquerda de quem veste (12 x 13 cm), 
com aplicação de logotipo no bolso. 
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação 
do tecido e de tamanho da peça. 
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes 
de Endemias, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: XG 

Mix 
Mercantil 

28,00 2.520,00 

07 
24 

Und 

CAMISETA 
Camiseta em malha fria, 65% poliéster e 35% 
viscose, gola polo, com fechamento através de três 
botões, e abertura de 15 cm, na cor Bege, colarinho 
e punho em poliéster, manga longa; bolso chapado 
na frente esquerda de quem veste (12 x 13 cm), 
com aplicação de logotipo no bolso. 
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação 
do tecido e de tamanho da peça. 
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes 
de Endemias, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: XGG 

Mix 
Mercantil 

28,00 672,00 

Total: R$ 65.225,46 (Sessenta e cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos) 

Valor Total: R$ 65.225,46 (Sessenta e cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis 
centavos) 

Goiânia, 01º de junho de 2021. 

Durval Ferreira Fonseca Pedroso 
Secretário Municipal de Saúde 
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