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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2021 SRP – 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° 022/2021 SRP – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM –

Processo Bee 29361, cujo objeto é a Aquisição de Insumos para pacientes portadores de diabetes, através do 

Sistema de Registro de Preço, para abastecer as Unidades de Saúde de Urgência/Emergência da Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia, por um período de 12 meses, 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 o item 01 que restou CANCELADO pela 

área técnica responsável, para adequação do descritivo. Diante dessas informações, resolve HOMOLOGAR 

o presente procedimento licitatório e AUTORIZAR as despesas conforme relacionado abaixo:

 JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos LTDA - CNPJ: 78.742.491/0001-33

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

2 

300.000 
Unidades 

SERINGA, INSULINA, 0,5 ML, 50 UI, 
AGULHA 6 MM X 0,25 MM USO 
DOMICILIAR, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL 
 Seringa descartável, com capacidade para 0,5 ml, 
confeccionada em polipropileno cristalino, látex 
free com agulha fixa de 6 mm x 0,25mm, 
confeccionada em aço inoxidável, de alta 
qualidade, siliconizada, nivelada, polida, reta e 
oca, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, 
resíduos ou sinais de oxidação, com fixação 
perfeita ao canhão, capaz de garantir conexão 
segura e sem vazamento, protegida por tampa de 
plástico rígido. Deverá ter corpo lubrificado, com 
escala externa gravada, precisa e visível até 50 UI, 
com divisões de 1 em 1 Unidade Internacional 
possibilitando a aspiração de doses pares e 
ímpares com segurança, gravação indelével, 
números legíveis e inalterados até o momento da 
aplicação. Flange com formato anatômico, para 
apoio dos dedos e que confira estabilidade à 
seringa quando em superfície plana. Êmbolo 
deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo 
a impedir a entrada de ar e vazamento, com anel 
de retenção em sua extremidade, impedindo a 
saída acidental do êmbolo e perda de medicação. 
Esterilizada em Óxido de Etileno e embalagem 
bag com 10 unidades Legislação vigente 
INMETRO e ANVISA. 

SR 0,380 114.000,00 

Valor Total: R$ 114.000,00 (Cento e quatorze mil  reais) 
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 Medlevensohn Comércio e Representações LTDA. - CNPJ: 05.343.029/0001-90

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

3 2.200.000 
Unidades 

LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL (COM 
LANCETADOR) - Lanceta para punção digital, 
estéril, em aço inoxidável, 28G/ 0,4mm, para uso 
em lancetador compatível com ajuste de nível de 
profundidade de 0,7 a 2,2mm com lâmina 
perfurocortante retrátil. (A empresa ganhadora 
deverá fornecer um lancetador a cada 250 lancetas 
entregues podendo esta quantidade ser reduzida 
conforme a necessidade da SMS). 

Medlevensonh 0,0379 83.380,00 

Valor Total: R$ 83.380,00 (Oitenta e três mil trezentos e oitenta reais) 

Valor Total do processo: R$ 197.380,00 (Cento e noventa e sete mil trezentos e oitenta reais) 

Goiânia, 22 de setembro de 2021. 

Durval Ferreira Fonseca Pedroso 
Secretário Municipal de Saúde 
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