
Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Saúde

Presidência da Comissão Especial de Licitação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2022 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 nº 038/2022 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR LOTE, Processo SEI nº
22.29.000007093-7, cujo objeto é Aquisição de saneantes para lavanderia hospitalar (sabão em pó, detergente,
desinfetante, neutralizador e amaciante), pelo sistema de registro de preços, para atender as necessidades das
Unidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus
anexos. De acordo com o Termo de Julgamento/Adjudicação e manifestação regimental exarada, através do Parecer
Jurídico nº 353/2022, resolve HOMOLOGAR o presente procedimento licitatório e AUTORIZAR a despesa, conforme
dados abaixo: 

· SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – CNPJ: 18.202.203/0001-26
· Lote 01 - Todos os itens deverão ser da mesma marca

Item Qnt. Descrição/Especificação Marca Valor
Unitário

Valor
Total

1 1.500
Kg

SABÃO EM PÓ - para lavagem de roupas
hospitalares, suavemente perfumado, à
base de tensoa�vos aniônicos e agentes
alcalinizantes, de baixo poder espumante,
com agente de an�reposição, com
branqueante óp�co, pH (solução aquosa
1%) entre 10 e 12, alcalinidade total
(Na2O) entre 27 e 33%, alcalinidade livre
(Na2O) entre 15 e 21%, efe�vos a baixas
temperaturas, para todos os �pos de
tecidos e sujidade. Deverá assegurar ação
mecânica integral. O produto deverá ser
entregue em saco polie�leno ou bombona
contendo 20 a 25 Kg. Com registro na
ANVISA/MS. A contratada deverá oferecer
na primeira entrega e sem ônus para
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
15 (quinze) canecas dosadoras para
distribuição nas unidades. Descrição
canecas dosadoras: Material em plás�co,
resistente a produtos corrosivos, coloração
opaca, com graduação e alça.

Showlav
(Detergente
Concentrado

em Pó)

8,17 12.255,00

2 900
Kg

DETERGENTE EM PASTA - para umectação
e pré-lavagem, neutro para roupas com
sujidade pesada. Contendo tenso�vos
aniônicos e não iônicos com PH (produto

Showlav
(Detergente

6,96 6.264,00

DOM Eletrônico Edição Nº 7936, de 05 de dezembro de 2022. Página 196 de 318

Prefeitura de Goiânia/Chefia da Casa Civil Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br



puro) entre 6,5 e 7,5 levemente
perfumado, totalmente solúvel em água,
biogradável, ideal para todos os �pos de
tecidos. Acondicionado em bombona
contendo 20 a 25 kg. Com registro na
ANVISA/MS. A contratada deverá oferecer
na primeira entrega e sem ônus para
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
15 (quinze) canecas dosadoras para
distribuição nas unidades. Descrição
canecas dosadoras: Material em plás�co,
resistente a produtos corrosivos, coloração
opaca, com graduação e alça.

Umectante em
Pasta)

3 1.500
Kg

DESINFETANTE E ALVEJANTE À BASE DE
PERBORATO DE SÓDIO PARA ROUPAS
HOSPITALARES – alvejante em pó
concentrado à base de perborato de sódio,
contendo branqueador ó�co,
sequestrante, alcalinizante e carga inerte,
com pH (solução a 1% 7,5 a 8,5), dosagem
na proporção de 4 a 8 g de produto por
quilograma de roupa seca, temperatura
mínima de frio ou até 80°C, embalado em
balde de 20kg a 25kg. Apresentando, na
embalagem, todas as informações
necessárias referentes ao produto, assim
como nº de registro na ANVISA/MS. A
contratada deverá oferecer na primeira
entrega e sem ônus para Secretaria
Municipal de Saúde de Goiânia 12 (doze)
canecas dosadoras para distribuição nas
unidades. Descrição canecas dosadoras:
Material em plás�co, resistente a produtos
corrosivos, coloração opaca, com
graduação e alça.

Showlav
(Alvejante

Perboratado
em pó)

11,70 17.550,00

4 1.000
Kg

NEUTRALIZADOR PÓ AÇÃO RESIDUAL-
para neutralização dos tecidos, através de
agente redutor e coadjuvantes,
sequestrantes de ferro, apresentado na
forma de pó na cor branca, com odor
caracterís�co, pH: 4,5 a 6,5. Deverá ser
capaz de neutralizar o cloro residual,
evitando o amarelamento da roupa e o
desgaste prematuro das fibras, reduzindo
o número de enxágues finais, com
preservação do brilho e da tonalidade das
cores. Acondicionado em bombona
contendo 20 a 25 Kg. Com registro na
ANVISA/MS. A contratada deverá oferecer
na primeira entrega e sem ônus para
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
15 (quinze) canecas dosadoras para
distribuição nas unidades. Descrição
canecas dosadoras: Material em plás�co,
resistente a produtos corrosivos, coloração
opaca, com graduação e alça.

Showlav
(Acidulante em

pó)
6,40 6.400,00

5 1.500
L

AMACIANTE DE ROUPA CONCENTRADO -
líquido, concentrado, biodegradável, para

Showlav
(Amaciante

5,00 7.500,00
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todos os �pos de tecido, com perfume
agradável, com tensoa�vos, cor clara, pH:
2,0 a 4,0, capaz de conservar a tonalidade
e promover a maciez. Acondicionado em
bombona com 20 a 25 litros. Com registro
na ANVISA/MS. A contratada deverá
oferecer na primeira entrega e sem ônus
para Secretaria Municipal de Saúde de
Goiânia 15 (quinze) canecas dosadoras
para distribuição nas unidades. Descrição
canecas dosadoras: Material em plás�co,
resistente a produtos corrosivos, coloração
opaca, com graduação e alça.

para roupas)

Valor Total: R$ 49.969,00 (Quarenta e nove mil novecentos e sessenta e nove reais)

Durval Ferreira Fonseca Pedroso
Secretário

Goiânia, 01º de dezembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Durval Ferreira Fonseca
Pedroso, Secretário Municipal de Saúde, em 01/12/2022, às 14:28,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site
h�ps://www.goiania.go.gov.br/sei informando o código verificador
0728786 e o código CRC F4AE4398.

Avenida do Cerrado, nº 999, APM-09, Bloco D, 2º andar
- Bairro Park Lozandes

CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 22.29.000007093-7 SEI Nº 0728786v1
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