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Decreto n° 017/2021 

análise de recurso administrativo 

autuado contra resultado do Pregão Eletrônico n2  015/2021 - SAÚDE, pela empresa, 1310TECH LOGÍSTICA 

LTDA, contrária a habilitação da empresa GOEDERT LTDA. 

Após recebimento do recurso foi aberto prazo para apresentação de contrarrazões, tendo a empresa 

GOEDERT LTDA, protocolado contestação do recurso apresentado. Dada a tempestividade dos documentos, 

passamos a análise e julgamento. 

Alega a recorrente que a empresa GOEDERT LTDA, descumpriu a clausula 9.12.1 do Edital, ao 

apresentar atestado de capacidade técnica genérico e incompatível com os itens 28, 29 e 30, arrematados 

pela empresa. 

Depois de analisado os documentos, não constatamos irregularidades no atestado de capacidade 

técnica apresentado pela recorrida, vejamos: 

9.12.1 Apresentar atestado(s) de capacidade técnica, que comprove já haver o proponente 

fornecido produtos compatíveis ou semelhantes ao objeto desta licitação  emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado. 

Conforme requisito do edital, foi solicitado que as licitantes apresentassem atestados que 

comprovassem o fornecimento de produtos SEMELHANTES E COMPATKIES  ao objeto da licitação, estando 

tal exigência de acordo com o exarado na Lei n2  8.666/93, Art. 30, II e jurisprudência. 

Restringir o universo de participantes, através de exigência de comprovação de experiência anterior 

em condições idênticas ao objeto ou serviço que será contratado, seria excluir àqueles que poderiam atender 

à necessidade da Administração, prejudicando assim a economicidade da contratação e desatendendo 

também ao previsto no art. 37, XXI da CF: "ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges — Paço Municipal 

Avenida do Cerrado, n° 999- Parque Lozandes - Goiânia — GO CEP 74.884-900 
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Secretaria Municipal de Saúde 
, 

5“ 	fiH PREFEITURA 
" er DE GOIÂNIA 

Ante ao exposto, a Comissão Especial de Licitação conhece o recurso interposto e no mérito julga 

improcedente as razões apresentadas pela empresa BIOTECH LOGÍSTICA LTDA, mantendo-se a habilitação 

da empresa GOEDERT LTDA para os itens arrematados. 

Comissão Especial de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, ao dia 23 dias do mês de 

agosto de 2021. 

Clerleis 	
Assinado de forma dIglial por 
Clerlea Ra:10p. Lopes 

Rodrigues Lopes 4,D;d:3O2ID123'" 

Clerleis Rodrigues Lopes 

Presidente — Comissão Especial de Licitação 
Dec. 296/2021 
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polímero carboxilico, neutralinmte, umectante. 

conservante, 	quelante 	e 	água 	deionizada. 

Embalagem tipo sache de 800 ml. Cem as 

informações do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade impressos. 

Algodão hidrófilo simples, branco, composto de 

fibras 100% algodao. alvejadas transformadas em 

mantas 	uniformes 	e 	isentas 	de 	impurezas. 
6. 

150363 absorvente, macio. asséptico. quimicamente puro, 
19.800 PT 11.183 808 R5434 

(22/01/2020) 

Embalado em pacote com 250 gramas. Com  

registro na ANVISA /MS. 

Meter 	Abocath 	intravenoso 	periférico  

úmero 16 cem dispositivo de segurança, 

escartável. 	apirogenleo, 	radiopaco. 	att5xico, 

exivel. 	deslizante, 	livre 	de 	rugas. 	agulha 

iliconizada, 	com 	bisel 	utifacetado 	e 	afiado. 

ottector 	luar 	lock, 	câmara 	de 	refluxo 

519570 transparente, biocompativel. codificado por cores 11.700 UN 7.798 274 31,95 

para facilitar a identificação do calibre, cora 

dispositivo de segurança auto-acionáveis com 

protetor do conjunto. 	Esterilizado. 	Embalado 

individualmente, 	com abertura asséptica. 	Em 

conformidade com a N1t32. 	Com registro na 

04/02/2020) 

NVISAA45 e BPF. 

Cateter 	Abocath 	intravenoso 	periférico 

Úmero 	18 com 	dispositivo de segurança, 

descartável. 	apirogênice. 	radiopaco, 	atóxica 

flexível, 	deslizanta 	livre 	de 	rugas, 	agulha 

iliconizada. 	com 	bisel 	tri facetado 	e 	afiado. 

°flector 	luer 	Mak., 	mimara 	de 	refluxo 

11. 519588 transparente. biocompativel. codificado por cores 

para facilitar a Identificação do calibre, com 

dispositivo de segurança autoacionavel, com 

protetor do conjunto. 	Esterilizado. 	Embalado 

ndividualmente, 	com abertura asséptica. 	Era 

conformidade com a N832. 	Com registro na 

13.100 UM 13.007 636 165 1.83 
(22/01/2020) 

NVISANS e BPF. 

Cateter 	Abocatb 	intravenoso 	periférico 

9. $195 número 20 com dispositivo de segurança, 

descartável, 	apirogênico. 	radiopaco, 	atáxico. 

52.140 11/4 8.241 

_ 

6.200 RS 2,27 
(22/01)2020) 

Gere/nela de Planejamento e Suprimentos da Rede 

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) 

Av. do Cartada n° 999. Bloco D. 2' Andar. Sala 15- Par( Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900 
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sintonizada. 

conectar 

transparente. 

para 

dispositivo 

protetor 

individualmente, 

conformidade 

exlvel, 	deslinune. 	livre 	dc 	rugas. 	agulha 

com 	bisel 	trifacetado e afiado, 

lua 	lock. 	câmara 	de 	refluxo 

biocompativel, codificado por cores 

facilitar a identificação do calibre, com 

de segurança auto-acionavel, com 

do conjunto. 	Esterilizado. 	Embalado 

com abertura asséptica. 	Em 

com a NR32. 	Com registro na 

ANV1SAiMS e BPF. 

fp.  519600 

inúmero 

Cateter 	Abocath 	intravenoso 	periférico 

22 com 	dispositivo de segurança, 

escanável. 	apirogitnico. 	radiopaco. 	Euforia). 

Wel, 	deslizante. 	livre 	de 	rugas, 	agulha 

iliconizada. 	com 	bisel 	trifacetado 	e 	aliado, 

-onector 	luar 	lock. 	câmara 	de 	refluxo 

ransparente, biocompativel. codificado por cores 

facilitar a identificação do calibre. com  

ispositivo de segurança auto-acionava', com 

rotetor do conjunto. 	Esteriliz.ado. 	Embalado 

.ndividualmente, 	com abertura asséptica. 	Em 

nronnidade com a NR32. 	Com registro na 

ANVISAiMS e BPF. 

104.000 UN 4.091 8.169 RS 2,13 
(23/01/2020) 

1 1 . 519626 

Cateter 	Abocatb 	intravenoso 	periférico 

número 24 com dispositivo de segurança, 

descartável. 	apirogènitxi. 	radiopaco. 	atexico. 

flexivel. 	deslicante. 	livre 	de 	rugas. 	agulha 

siliconizada, 	warn 	bisel 	trifacetado 	e 	afiado. 

coneetor 	luar 	Iode 	câmara 	de 	refluxo 

transparente. biocompadvel, codificado por cores 

para facilitar a identificação do calibre, com 

dispositivo de segurança auto-acionavel. com  

protetor do conjunto. 	Esterilizado. 	Embalado 

individualmente, 	com 	abertura asséptica. 	Em 

conformidade com a NR32. 	Com registro na 

ikNVISAfM148 e BPF. 

90.000 UN 28.611 6.498 
RS 1,93 

(241012020) 

12.  255831 

Coletor descartável urina sistema fechado, 

estéril, 	atéxico, 	apirogénico, 	descartável, 

resistente, composto por bolsa coletora em 

PVC flexível, dupla face, com capacidade 

22.500 1.04 12.186 

- 

499 2.65 
(28/411/2020) 

GettICIS de Planejamento e Suprimentos da Rede 

Pelava das Campinas Venerando da Freitas BOrge5 (Paço Munictpal) 

Av do Cerrado n°999. Bioco O 2° Ander, Sala 15' Parti Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900 
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para 2000 ml, graduait no 	In c 	lo 

00 	ml; 	tubo 	extensor 	transparente 

iliconacle flexível, com no mínimo 110 cm 

de comprimento, resistente a dobras: clamp 

u pinça corta-fluxo: câmara tipo Pasteur, 

com dispositivo anti-refluxo; injetor lateral 

com membrana cicratrizante para coleta de 

material; filtro de ar hidrófobo: suporte para 

xação 	com 	cordão; 	conector universal 

escalonado com tampa protetora. Embalado 

individualmente, 	com 	abertura 	asséptica. 

C,om registro na ANYISA/MS. 

n.  273651 

Coletar 	descartável 	papelão 	3 	litros 	- 

Deseartador de materiais Perfurocortantes, em 

papelão rigido. atóxica, conjunto de revestimento 

interno que evita perfurações e vazamento. com  

sacoplástico interno para vedaria°, com alça dogla 

para 	transporte, 	contra-trava 	de 	segurança 

produzido 	de 	acordo 	com 	as 	normas 	da 

ANVISA/MS. RDC 30612004. ABNT NIBR 

13853. NBR 7300. Capacidade útil de 03 litros. 

8.640 1jw 3.086 197 R-S 2,54 
(04/02/2020) 

 345723 

Coletar 	descartável 	papelão 	13 	litros 	- 

Descartador de materiais Per furocortantes, em 

papelão rígido, atóxica, conjunto de re‘ estimento 

interno que evita perfurações e vazamento, com 

saco plástico interno para vedação, com alça dupla 

para 	transporte. 	contra-trava 	de 	segurança 

produzido 	de 	acordo 	com 	as 	normas 	da 

AN VISA1MS, P.DC 306/2004. ABN1 	NBR 

13851 NBR 7500. Capacidade útil de 13 litros. 

3.220 UN 1.194 220 RS 11,20 
(21/01/2020) 

 441821 

Coletar 	descartável 	papelão 	7 	Litros 	- 

Descartado.. de Materiais Perfurocartantes, 

em 	papelão 	rigida. 	atóxica, 	conjunto 	de 

revestimento interno que evita perfurações e 

vazamento, 	com 	saco 	plástico 	intento 	para 

vedação, com alça dupla para transporte. contra-

trava de segurança produzido de acordo com as 

normas da ANV1SA/MS, RDC 306/2004. ABNT 

1320 UN 1.461 127 RS 2,63 
(16/08/2019) 

Redonda de Planejamento e Suprimentos da Rede 

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) 

Av do Cerrado n°999. Bloco D. 2° Andar, Sala 15 • Para Lozandes - Goiania - GO CEP 74.8844100 
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16. 344°1 

Copo descartável, em plástico branco leitoso, 

capacidade 200 ml. pacote com 100 unidades. 
73,000 00 6.000 R.5 2.06 

(30/01/2020) 

1 a.  546216 

Dispositivo para Infusão endovenosa periferia 

número 19 com dispositivo de segurança, em 

aço 	inoxidável, 	com 	agulha 	trifacetada 	e 

siliconizada. com  conector e capa do conector 

perfeitamente encaixado, com asas flexlveis para 

empunhadura e fixaçãO, albe extensor vitrifico 

transparente 	atóxico, 	canhão 	hier-lock 	com 

identificaçao do calibre por cora. desamava 

estéril, apirogenico. Com  dispositivo de segurança 

que recobre a agulha após utilização. Embalado 

individualmente, 	com abertura asséptica. 	Em 

conformidade com a NR 32. Com  registro na 

e BPF. ANVISAIMS 

45.910 UN 10.488 2.145 Ft5 0,75 
(12)02/2020) 

18.  546224 

Dispositivo para infusão endovenosa periférica 

número 21 com dispositivo de segurança, em 

aço 	inoxidável, 	com 	agulha 	trifacetada 	e 

siliconizada. com  conector e capa do conectar 

perfeitamente encaixado, com asas flexíveis pare 

empunhadura e fixação. tubo extensor vinifico 

transparente 	auSxico. 	canhão 	luer-lock 	com 

lidentificação do calibre por cores. descartava 

estéril. apirogénico. Com  dispositivo de segurança 

que recobre a agulha após utilização. Embalado 

individualmente, 	com 	abertura 	asséptica. 	Em 

conformidade com a NR 32. Com  registro na 

ANVISAMS e BPF. 

228.000 UN 121.065 7.867 RS 0,40 
(09/08/2019) 

19, 546232 

Dispositivo para infusão endovenosa periférica 

número 23 com dispositivo de segurança, em 

aço 	inoxidável, 	com 	agulha 	trifacetada 	e 

siliconizada, com conector e capa do conectar 

perfeitamente encaixado, com asas flexíveis para 

empunhadura e fixação. tubo extensor vinifico 

assomemo 	inóxia, 	canhão 	luer-lock 	com 

identificação do calibre por cores, descartável, 

estéril. apirogenico. Com  dispositivo de segurança 

317.160 UN 176.087 7.362 RS 0,43 
(23/01)20201 

Gerência de Planejamento e Suprimentos da Rede 

Palacio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) 

Av. do Cerrado rr 999, Bloco D. 2° Andar. Sala IS- Park Lavandas - Goiânia - GO CEP 74.084-900 
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Valor Dai 

[airada 

sitie R.,,,Nre a agulha após ntilizaçáo. Embalado 

intlivalualmenze. 	com 	abertura 	asséptica. 	Em 

F. nforrnidade com a NR 32. Com  registro na 

' NVISAMS e BPF. 

SDispositivo para infosto endovenosa periférica 

número 25 com dispositivo de segurança, em 

aço 	inoxidável. 	com 	agulha 	trifacetada 	e 

siliconizada. com  CaleCtOr e capa do conector 

perfeitamente encaixado, com asas flexíveis para 

empunhadura c fixação. tubo extensor vinílico 

20. 546240 transparente 	atóxico. 	canhão 	luer-lock 	com 

identificação do calibre por cotes. descartável. 

estéril, apirogênico. Com  dispositivo de segurança 

que recobre a agulha apos utilização. Embalado 

individualmente. com  abertura asséptica. 	Em 

conformidade com a NR 32. Com  registro na 

19.820 UN 14.300 848 /IS 0.45 
(30100/2019) 

ANV1SAMS e SPE. 

Dispositivo para infusa° endovenosa periférica " 

número 27 com dispositivo de segurança, em 

aço 	inoxidável, 	com 	agulha 	trifaceta.da 	e 

siliconizada. com  conectar e capa do coneetor 

perfeitamente encaixado, com asas flexiveis para 

empunhadura e fixação, tubo extensor vinflica 

21 546259 transparente 	atávico. 	~Mo 	Itter-lock 	com 

identiticaçâo do calibre por conta. descartável. 

estéril. adi rogénico. Com  dispositivo de segurança 

que recobre a agulha após utilizaitio. Embalado 

individualmente. com  abertura asséptica. 	Em 

conformidade com a NR 32. Com  registro na 

55.600 IR4 2.836 600 RS 0,52 
421001/2020) 

ANVISANS e BPE. 

&mim macrogotsts para infusão de soluçoes 

parenterais, estéril, com ponta pertbrante e tampa 

protetora, tubo extensor em PVC transparente, de 

aproximadamente 	1.50 	m, 	com Limara 	de 
RS 0.87 

22.  290041 gotejantemo flexível, transparente. com  respiro de 396.000 UN 259.813 22.500 

ar com filtro bacteriológico. gotejador ajustado 

para I mit- 20 gotas, pinça tipo tolete e injetor 

lateral 	em 	V 	com 	membrana amovedante. 

conectar fuer universal com tampa protetora. 

(24/01r2020) 

Gerência de Planejamento e Suprimentos da Rede 

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) 

Av do Cerrado ré' 999. Bloco D. 2° Andar. Sala 15' Park Lozandes - Solama - GO CEP 74.884-900 
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7Quantidade Unidade 
Solicorada 	de 

Da Última 
Entrada 

. 	.. „  
I imbalado 	individualmente. 	com 	abertura 

Asséptica. Com  registro na ANV1SAJMS 

23. 

e 

8818 	respiro 

Equipo 

soluções 

transparente. 

câmara 

ajustado 

rolem 

plástico Meninota, para infusão de 

parenterais. estéril, com ponta perfurante 

tampa 	pnactora. 	tubo 	extensor 	em 	pve 

de aproximadamente 1.50 ra, com 

de gotejtunento flexível, transparente, com 

de ar com filtro bacteriológico; gote.~ 

para 1 mI-60 microgotas; pinça tipo 

c injetor lateral em y com membrana auto 

vedante. conector luar unisersal 	com tampa 

protetora. 	Embalado 	individualmente, 	com 

abertura asséptica- Com registro na ANVISA/MS. 

6.000 UN 00 

Sem 

histórico de 

consumo 

RS 0,85 
(11/12/2015) 

74, 316902 

Exteasor intermediário 2 vias PVC, estéril, 

*tóxico. 	para 	administração 	de 	medicações 

parenterais 	compatíveis, 	tubo 	em 	PVC 	ou 

polietileno. 	transparente 	cristal, 	f115XIVEI, 	com 

diâmetro uniforme, com conectar luar lock, com 

cone fluxo em todas as vias que não permita 

passagem de liquido quando totalmente fechado. 

com 	tampas protetoras 	feSÇTytt. 	Embalado 

individualmente, com abertura asséptica. Com  

registro na ANV1SAI MS. 

6.000 UN 2.482 431 RS 0,79 
(27/01/2020) 

 8869 

Esparadrapo 10 em x 4,5 In. impermeável em 

uma face. excelente fixação na outra face. em 

tecido 100% algodão e resina aerifica. Adesivo a 

base de borracha natural e resina, na cor branca. 

Enrolados 	cm 	carretéis 	plásticos, com 	abas. 

protegidos também por capas que mantém a 

integridade 	do 	produto. 	Com 	registro 

ANVISA//MS. 

37.450 UN 6.391 1.900 RS 4,80 
(23/01/2020) 

 548979 

Kit coleta de urina. estéril, ta-imposto por um 

copo 	c 	um 	tubo 	com 	tampa. 	embalagem 

individual, com instruções de uso. 

45.600 UN 00 3.800 R$ 0,39 
(25/01/2019) 

 344800 6.250 

Luva para procedimentos - tamanho extra 

pequeno, nati estéril, confeccionada em látex de 

borracha 	natural. 	hiputdergénica. 	anatõmica, 

lubrificada com pê bio-absorvivel, ambidestra, 

bua 	elasticidade. 	confortável, 	com 	alta 

tátil, livre dr falhas ciou furos. sensibilidade 

CX 648 521 RS 16,66 
(25/01/2019) 

Gerência de Planejamento e Suprimentos da Rede 

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) 

Av. do Cerrado n°999. Bloco D. 2° Andar, Sala 15 Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74884-900 
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Quantidade 
Solicitada 

Unidade Estoque Histérico  
no 
al 

r Da Utii1na 1 
Entrada 	: 

De\ cru registro 	nu ANVISA/MS 

Certificado de 	.1 	ação (CA) emitido pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (MIE) e selo 

de conformidade INMETRO. 

gg 239747 

Luva para procedimentos - tamanho grande. 

não estéril. confeccionada em látex de borracha 

natural. hipordergenica anatômica, lubrificada 

com 	pó 	bio-absorvivel, 	ambidestra, 	boa 

elasticidade, confortável, com alta sensibilidade 

tátil, livre de falhas efou furos. Deverá apresentar 

registro 	na 	ANVISA/MS, 	Certificado 	de 

Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do 

Trabalho 	e 	Emprego 	(MTE) 	e 	selo 	de 

conformidade INMETRO. 

13.820 CX 00 1.151 RS 14,00 
00/03/20201 

, 230739 

Lava para procedimentos - tamanho médio. 

não estéril, confeccionada em látex de borracha 

natural, 	hipoalergbnica, anatômica, 	lubrificada 

com 	pó 	bio-absorvivel, 	ambidestra, 	boa 

elasticidade. confortável, com alta sensibilidade 

tátil. livro de falhas alou furas. Deverá apresentar 

registro 	na 	ANVISA/MS, 	Certificado 	de 

Aprusação (CA) emitido pelo Ministério do 

Trabalho 	e 	Emprego 	(MTE) 	e 	selo 	de 

conformidade INMETRO. 

40.890 CX 3.575 1.371 RS 16,66 
(24)01/2020) 

ga 239720 

Lavo para procedimentos - tamanha pequeno. 

00 estéril. confeccionada em látex de borracha 

	

Mural. hipoalergéniea. anatómica, 	lubrificada 

com 	pó 	bio-absorv Net 	ambidestra, 	boa 

elasticidade, confortável, com alta sensibilidade 

tátiL livre de falhas esti furos. Deverá apresentar 

registro 	na 	ANVISAMS. 	Certificado 	de 

Aprovação (CM emitido pelo Ministério do 

Trabalho 	e 	Emprego 	(MTE) 	e 	selo 	de 

conformidade INMETRO. 

. 

35.950 CX 1.368 1.220 R5 1645 
(26/1)672019) 

31.  441350 

Máscara 	cirúrgica, 	descartável. 	Mexias. 

hipealergénica. não estéril, retangular. pregueada, 

com tripla camada, na cor branca: camada externa 

100% em polipmpileno e camadas internas de 

celulose e poliéster com filtro que proporciona 

uma eficiência de Manem bacteriana superior a 

14.870 CX 4.241 793 RS 6,37 
04/01/20201 

Gerência de Planejamento e Suprimentos da Rede 

Palácio das Campinas Venerando de Trenas Borges (Paço Municipal) 

Av. do Cerrado n° 999. Bloco Cl. 2° Andar, Sala 15. Park Lozandes Goitima • GO CEP 74.884.900 
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o 
Quistidade . *» (Jitima 

' 	a liem Código Especificação Sollctsáa 

95% 

fixação 

acabamento 

registro 

apresentar 

de proteçao tffliky, clip nasal anatõmico; 

laterais 	com 	elástico 	resistente. com  

por soldagem eletrainica. Embalado 

m caixa ou pacote com 50 unidades. Com  

na ANVISA/MS. O fabricante deverá 

laudo de Eficiência de Filtração 

Bacteriana (DE E). 

395560 	liquido. 

Sabonete líquido viscoso com glicerina, com 

2.530 I.988 177 RS 10,38 
(22/08/201.9) 32

GL 

poder espumante, para higiene constante das 

mitos perfumado e não agressivo a pele. Aspecto: 

PH: 	8.5-9,5.. Composição: 	corantes, 

sabão, glicerina, amida ck ácido graxa de coca 

tensoativo não ihnico 	essência, água filtrada, 

antialérgico. Embalagem galão com 05 litros. 

63797 
33.

36,338 

Seringa descartável 20 ml com diapositivo de 

eguranea, sem agulha. em polipmpileno cristal. 

m bico luar loca sem espaço morro, com 

istema manual de retração e proteção total da 

ulha para o interior do cilindro, com sistema de 

f
rtvença° 	de 	ativação 	acidental, 	com 

possibilidade de troca de agulhas kompativel com 

todas as marcas de agulhas do mercado). com 

trava de segurança que não permita o retorno da 

agulha após o travamento, anel de retenção. 

sistema 	anti-reuso 	com 	êmbolo 	destacável. 

êmbolo silicunizado. Embaladas individualmente 

em blister. com  abertura em pétala Esterilizada 

por óxido de Milano. 	Em' conformidade com a 

NR32. Com  Registo ANVISANS e HM'. 

37.870 25.543 RS 
L28(27/01/2020) 

546305 
34.

267.645 

'Seringa descartável de OS mi com dispositiva de 

amorança. sem agulha, em po I ipropileno cristal. 

com  bico luar lock. sCrll espaço morto, com 

sistema manual de mana° e proteção total da 

agulha para o interior do cilindro, com sistema de 

prevenção 	de 	ativação 	acidental. 	com 

possibilidade de Troca de agulhas (compatível com 

todas as marcas de agulhas do mercado). com 

trava de segurança que não permita o retorno da 

agulha após o travamemo, anel de retenção, 

618.500 
UN 30.211 ÉLS 1.01 

(04/02/2020) 

Gerência de Planeiamento e Suprimentos da Rede 

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) 
Av da Cerrado n° 999. Bloco D. 2° Andar, Saia 15- Park Lozandes • Goiânia GO CEP 74.884900 



PREFEITURA 
DE GOIÂNIA 

Pagina I I 

Secretaria Municipal de Saúde 

— 

Item 
.1_ 

Código 

. 	. 

Especificação .., 	. 	 . 	, 

Quantidade 
a d (23/03/2026) 	Consumi, 

_. 	nial 

i o 	
ilialttErftran(dlattima 

a 	anti-reuso 	com 	embolo 	destacável. 

êmbolo siliconizado. Embaladas individualmente 

em blister, com abertura ern pétala. Esterilizada 

por Oxido de alieno. 	Em conformidade com a 

NR32. Com  Registro ANV1SA/MS e BRE 

 
546313 

Seringa descartável de 10 ml, com dispositivo 

de segurança. sem agulha, em polipropileno 

cristal. com  bico lua Jack. sem espaço mono, com 

sistema manual de retração e proteção total da 

agulha para o interior do cilindro, com sistema de 

prevenção 	de 	ativação 	acidental, 	com 

possibilidade de troca de agulhas (compilava com 

todas as marcas de agulhas do mercado). com 

trava de segurança que nau permita o retomo da 

agulha após o travamento, anel de retenalo, 

sistema 	anti-reuso 	com 	êmbolo 	destacável. 

êmbolo si nacarado. Embaladas individualmente 

em Mister, com abertura em pétala. Esterilizada 

por oxido de enleou 	Em conformidade com a 

N832. Com  Registro ANV1SA/MS e DIT. 

648.580 UN 37.697 28.311 RS 1,30 
(27/01/2020) 

 
259918 

Sonda Foley 2 Vias N° 12, sonda em borracha 

natural, sintonizada. com  duas vias, dois orifícios 

laterais em lados opostos e na mesma altura. balão 

de textura reforçada e uniforme com capacidade 

de 05-15ntl e válvula luar lock. Embalagem estéril 

Individual, com proteção dupla, com identificação 

do calibre, da capacidade do balão e da marta 

estampados em local de fácil visualização e de 

anilar permanente. contendo externamente dados 

de rotulagan conforme RDC 185 de 22/10/2001 

goo 
UN 301 18 RS 2,69 

(05/07/2019) 

346632 
37. UN 

Sonda Foley 2 Vias N° 14, sonda em borracha 

natural, siliconizada, com duas vias, dois orificios 

laterais em lados opostos e na mesma altura. balão 

de textura reforçada e uniforme com capacidade 

de 05-15m1 e válvula lua Irak. Embalagem estéril 

individual, com proteção dupla. com  identificação 

do calibre, da capacidade do balão e de marca 

estampados em local de fácil visualização e de 

7,000 
2.233 96 R$ 2,31 

(24/06/2019) 

Ge/anela de Planejamento e Suprimentos da Rede 

Palado das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) 

Av. do Cerrado n°999. Bloco 0.2' Andar, Sala 15' Park Lozandes - Golada - GO CEP 74.884-900 
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I tem 1.4digo 

-L 
Lapaciricano 

Idade 
Solicitada de 

Medida 

Hist rica 
Cenismo . 
Mensal 

vaios Ultima  
t a 

t-  11,ár Criei,. contendo externam 	te dados 

e rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. 

5.776 125 RS 2,38 
(27/01/2020) 

227048 
38.

UN 

Sonda Foky 2 Vias IS• 16, sonda em borracha 

natural. siliconizada com duas vias, dois orifícios 

Raciais em lados opostos e na mesma altura, balão 

ide textura reforçada c uniforme com capacidade 

[de 05-15ml e válvula lua Rick. Embalagem estéril 

individual. com  proteção dupla, com identificação 

do calibre, da capacidade do balão e da marca 

estampados em local de fácil visualiação e de 

caráter permanente, contendo externamente dados 

de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. 

8.500 

227056 
39.

2.195 

Sonda Foley 2 Vias N° 18, sonda em borracha 

natural. siliconizada com duas vias, dois urdidos 

acerais em lados opostos e na mesma altura, balão 

c textura reforçada e uniforme com capacidade 

de 05-15m1 e válvula luer lock. Embalagem estéril 

individual, com proteção dupla. com  identificação 

do calibre, da capacidade do balão e da marca 

estampados em local de fácil visualização c de 

caráter permanente. contendo externamente dados 

ia roçagam conforme ROC 185 de 22/10/2001. 

4.000 
149 RS 2,30 

(200612019) 

40. 
227 

Sonda Foley 2 Vias N' 20. sonda em borracha 

natural. siliconiza.da. com  duas vias, dois orifícios 

laterais em lados opostos e na mama altura, balão 

de textura reforçada e uniforme com capacidade 

de 05-15mt c válvula luar Mak. Embalagem estéril 

Individual, com proteção dupla, com identificação 

do calibre, da capacidade do balão e da marca 

estampados em local de fácil visualização e de 

caráter permanente, contendo externamente dados 

e rotulagem conforme RDc 185 de 22/10/2001. 

1.000 11N 249 40 RS 2,69 
(28/01/2020) 

346640 
41.

UN 

Soada Foley 2 Vias ir 22, sonda em borracha 

aturai, siliconizada, com duas vias, dois orificios 

aterias ern lados opostos e na mesma altura. balão 

de textura reforçada e uniforme com capacidade 

de 05-15ml e válvula lua Jack. Embalagem estéril 

individual, com proteção dupla, com identificação 

do calibre, da capacidade do balão e da marca 

(tampados em local de fácil visualiração e de 

400 
155 18 RS 2,69 

(28/01/2020) 

Gerência de Planejamento e Suprimentos da Rede 

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Boroas (Paço Municipal) 

Av do Cerrado n°999. Bloco 0.2°  Andar. Sala 15 - Parti LOZandeS - Garanta - GO CEP 74.884-900 
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~idade T—Loaidade 
Solicitada 	de 	( 

ajanota 
Comungo 

a última 
adi. hei li 

   

           

carúLer permanente. contendo externamente dados  

de rotulagern conforme RDC !RS de 22/10/2001 

42 . 
272078 

Toalha 	de 	papel, 	de 	primeira 	qualidade. 

totalmente branco. descartável. com  alto poder de 

absorção, 	super 	resistente, 	interfolhado, 

dimensões minimas de 23 x 27 em, pacote com 

250 	folhas. 	Os 	fornecedores 	deverão 

apresentar especificaçães claras, completas e 

detalhadas dos produtos ofertados, inclusive 

indicando a procedência. marca e fabricante; 

Após definição do ganhador, será solicitada 

amostra para parecer técnico, com prazo de 

entrega de 3 (três) dias úteis, sob pena de 

desclassificação 

25.880 16.846 2.999 R$ 3.05 
(29/01/20201 

carandá de Planejamento e Suprimentos da Rede 

Faleço das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) 

Av do Cerrado n°  998. Bioco a 20 Andar, Sala 15 - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900 
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