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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021 – 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° 002/2021 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Processo 

Bee 30789, cujo objeto é a aquisição de materiais permanentes (martelo para avaliação de sensibilidade, 

diapasão, doppler vascular portátil) para utilização nas unidades de saúde com serviços da Atenção Primária 

da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, conforme condições e especificações constantes no Edital e 

seus anexos. Os valores apresentados se encontram dentro da média do estimado. Considerando que foram 

julgados e indeferidos todos os recursos apresentados, conforme documentos publicados em nosso site e 

encaminhados via email aos interessados. Maiores informações na Ata emitida pela plataforma Comprasnet e 

publicada na mesma e em nosso site. Diante dessas informações, resolve HOMOLOGAR o presente 

procedimento licitatório e AUTORIZAR a despesa conforme relacionado abaixo: 

 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS - CNPJ: 28.857.335/0001-40 

ITEM QTD. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

01 
230 

UND 

MARTELO HOSPITAL SENSIBILIDADE 
REFLEXO - Martelo para avaliação de reflexos 
neurológicos e sensibilidade; Composição em aço 
inox; Pontas arredondadas revestidas de borracha. 
Acompanha agulha e pincel com cerdas macias 
(embutido no cabo). Tamanho aproximado de 18 a 
20 cm. Embalado individualmente, com dados de 
identificação do produto. O fornecedor deverá 
apresentar Registro do produto junto ao ministério 
da saúde/ANVISA e Certificado de boas práticas 
de fabricação. Garantia mínima de 12 (doze) 
meses. 

6B R$ 48,69 R$ 11.198,70 

VALOR TOTAL: R$ 11.198,70 (onze mil cento e noventa e oito reais e setenta centavos) 

 CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZA - CNPJ: 00.059.062/0001-79

ITEM QTD. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

02 
230 

UND 

DIAPASÃO - Diapasão médico com cursor. 
Confeccionado em alumínio anti-magnético e 
anti-corrosão. Com 256 vibrações por minuto. 
Consistente precisão da freqüência. Comprimento 
mínimo de 15 cm; Garantia de 12 (doze) meses 
contra defeitos de peças e fabricação. Com 
registro na ANVISA. 

BIC R$ 84,78 R$ 19.499,40 

VALOR TOTAL: R$ 19.499,40 (dezenove mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) 
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 MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 03.155.958/0001-40

ITEM QTD. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

03 
230 

UND 

DOPPLER VASCULAR PORTATIL - Modelo 
portátil, material resistente. Utilizado no 
diagnóstico e motorização de pulsações de difícil 
percepção e baixa pressão sanguínea; Possibilita 
diagnóstico de trombose venosa profunda, 
localização de vasos para cateterização; Tomada 
do I.T.B. (Índice Tornozelo/Braquial), para 
verificação de doença vascular periférica; 
Frequência de 10 mhz (20% para mais ou menos); 
Alojamento para transdutor fixado na lateral do 
gabinete; Regulagem da intensidade do volume; 
Saída para fone de ouvido ou gravador de som; 
Acompanha fone de ouvido bi-auricular para 
ausculta individual; Alimentação por 01 Bateria 
de 9 v. Indicador de bateria fraca; Acompanha 
frasco de gel para contato e bolsa para transporte. 
Dimensões aproximadas: 85 x 45 x 180 mm 
(L.P.A.); Assistência técnica no município de 
Goiânia. Manual de instruções em português. 
Com Registro da ANVISA. Garantia mínima de 
12 (doze) meses. 

MEDPEJ R$ 1.058,70 R$ 243.501,00 

VALOR TOTAL: R$ 243.501,00 (duzentos e quarenta e três mil quinhentos e um reais) 

Valor Total: R$ 274.199,10 (duzentos e setenta e quatro mil cento e noventa e nove reais e dez 
centavos) 

Goiânia, 29 de junho de 2021. 

Durval Ferreira Fonseca Pedroso 
Secretário Municipal de Saúde 
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