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Secretaria Municipal de Saúde 

SEGUNDO AVISO DE ADIAMENTO E REMARCAÇÃO DE NOVA DATA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 SRP – SAÚDE  

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através 
da Comissão Especial de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo Bee 40318, oriundo da 
Secretaria Municipal de Saúde e nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019, Lei 
Municipal nº 9.525/2014, Lei Federal nº 14.124/2021, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Avisa aos 
interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 SRP – SAÚDE, com DISPUTA prevista 
para o dia 19/07/2021 às 09h00min, FICA ADIADO E REMARCADO para nova data, devido ao não 
atendimento de publicação do aviso de licitação em jornal de circulação local na data de 12/07/2021. 

Início de acolhimento de propostas dia 14/07/2021 às 08h00min do Horário de Brasília/DF. 
Início da sessão de disputa de lances dia 21/07/2021 às 09h00min do Horário de Brasília/DF. 

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa para prestação de serviços de administração em 
quantidade estimada de até 1.000.000 (um milhão) de doses da vacina contra COVID 19 e respectivo 
fornecimento da logística de tecnologia de informação e comunicação, insumos, registros e serviços 
necessários que atendam os três eixos fundamentais do objeto, sendo: recursos humanos, prestação de 
informações e controle do processo de vacinação e capacidade de administrar os insumos necessários 
para implementação do processo completo de vacinação contra a COVID 19 aos munícipes de Goiânia, 
em até 17 pontos de vacinação de forma itinerante, tais como: Serviço de transporte adequado da vacina, 
conservação e manutenção da vacina nas condições ideais específicas de cada imunobiológico nas 
caixas de trabalho dos vacinadores, serviço de administração das doses da vacina na população em 
conformidade com as normas legais;  serviços de gerenciamento e descarte dos resíduos produzidos; 
triagem da população conforme as normas do Programa Nacional de Imunizações (PNI)/Ministério da 
Saúde e atendimento ao protocolo da Secretaria Municipal de Saúde sobre vacinação e nos termos do 
permissivo legal preconizado no artigo 8º da Lei 14.124 de 10 de março de 2021, Medida Provisória nº 
1.047, de 03 de maio de 2021  e conforme especificações técnicas constantes no Edital e anexos. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO  

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras 

PROCESSO Nº: Bee 40318 

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde – SMS 

Retire e Acompanhe o Edital: site da Prefeitura, no endereço  https://www.goiania.go.gov.br, no site 
da Secretaria Municipal de Saúde https://www.saude.goiania.go.gov.br ou solicitando através do e-mail 
da Comissão Especial de Licitação (celsms.goiania@gmail.com ou cel@sms.goiania.go.gov.br) e 
através do portal de compras do Governo Federal, endereço: www.gov.br/compras. Informações 
adicionais podem ser obtidas junto, a Comissão Especial de Licitação, Fone/Fax: (62) 3524-
1628/1609/1621.

Goiânia, 12 de julho de 2021. 

Ismaley Santos Lacerda 
Pregoeiro 
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