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Depois de declaradas as empresas vencedoras, oportunizou-se o prazo recursal de 24 

(vinte e quatro) horas, contudo, não houve apresentação de intenção de recurso. Desse 

modo, visto que os preços ofertados para os lotes 01, 02, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 ficaram 

acima dos valores estimados, os autos foram encaminhados à Secretaria Municipal de 

Assistência Social - SEMAS, para apreciação e manifestação acerca dos valores 

ofertados na licitação. Assim, realizadas novas cotações, anexas aos autos (fls. 345 a 

355) constatamos que os preços apresentados para o item 01 do Lote 01 e item 01 do 

Lote 09, encontravam-se superiores aos praticados no mercado. Desse modo, as 

empresas vencedoras dos lotes, foram convocadas para negociação, no entanto, as 

empresas não manifestaram interesse. Desse modo, o item 01 do lote 01 e item 01 do 

Lote 09 ficam FRACASSADOS, em virtude dos preços ofertados estarem acima do 

praticado no mercado. Os demais lotes ficam adjudicados às empresas vencedoras. 

Contudo, a Pregoeira sugere à autoridade superior desta pasta, a aplicação de medidas 

cabíveis às empresas: LUNAL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, 1ª 

colocada para o lote 02 e MEDICAL VENDAS LTDA - ME, 2ª colocada para o lote 02, 

pois, a primeira não apresentou a proposta e os documentos necessários para 

classificação e habilitação dentro do prazo estabelecido, descumprindo a exigência do 

subitem 9.1 do Edital e a segunda não apresentou os documentos exigidos nos subitens 

9.2.1 e 9.6.2 do Edital, caracterizando o fato descrito no subitem 13.3.2 Instrumento 

Convocatório. Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira e a Equipe de Apoio encerraram 

os trabalhos com a lavratura desta ata que, após lida e achada conforme, vai assinada, e 

posteriormente submetida à apreciação da autoridade superior, para, se assim entender e 

concordar, promover a Homologação dos objetos licitados às empresas vencedoras. O 

resultado será publicado no site: www.goiania.go.gov.br.  

 



Anexo I – Planilha 

 
Lote 01 – ADJUDICADO A EMPRESA T & T GONDIM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

01 Pct. 150 
Absorvente Higiênico feminino, com Abas - pacote com 8 
unidades. Na embalagem deverá constar a data da 
fabricação, a data de validade.  

FRACASSADO 

02 Rl. 25.000 

Papel Higiênico, folha dupla picotada, macio, neutro, em rolo 
com 30 metros, não reciclado, alta absorção, na cor branca. A 
embalagem deverá conter a dimensão e lote do produto. 
Pacotes com rolo de 04 x 30m. Marca: BELA 

0,58 14.500,00 

Valor total ........................................................................................................................................................R$ 14.500,00 
 
 
Lote 02 – ADJUDICADO A EMPRESA MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

01 Unid. 1000 
Aparelho de barbear descartável em plástico. Na embalagem 
deverá constar a data da fabricação, a data de validade. 
Marca: BIC 

0,57 570,00 

Valor total  ............................................................................................................................................................R$ 570,00 
 
 
Lote 03 - ADJUDICADO A EMPRESA MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

01 Unid. 250 
Calcinha Feminina, em malha 100 % algodão, modelo 
tradicional, cor branca, - Tamanho Único. 

1,85 462,50 

02 Unid. 250 
Cueca masculina em malha 100% algodão, modelo 
tradicional, cor branca - tamanho 40. 

1,95 487,50 

Valor total  ..........................................................................................................................................................R$  950,00 
 
 
Lote 04 - ADJUDICADO A EMPRESA MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

01 Unid. 100 

Condicionador líquido, para cabelo - fragrância jaborandi - 
Embalagem plástica capacidade de 5 litros. Na embalagem 
deverá constar a data da fabricação, a data de validade.  
Marca: SOALEV 

15,19 1.519,00 

02 Gl. 35 

Shampoo líquido aromatizado jaborandi para cabelo -Galão com 
5 litros. Na embalagem deverá constar a data da fabricação, a 
data de validade.  
Marca: SOALEV 

15,17 530,95 

Valor total  ..........................................................................................................................................................R$ 2.049,95 
 
 
 

Lote 05 – ADJUDICADO A EMPRESA EDER SOARES E CIA LTDA 
Item Unid. Quant. Especificação Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

01 Tb. 2.000 
Creme Dental, sabor menta - Peso 90g. Na embalagem deverá 
constar a data da fabricação, a data de validade. Marca: 
FREEDENT 

0,90 1.800,00 



01 Unid. 500,00 
Sabonete em barra - 90 g, fragrâncias variadas.Na embalagem 
deverá constar a data da fabricação, a data de validade.  
Marca: IMPERIAL 

0,67 335,00 

Valor total  ..........................................................................................................................................................R$  2.135,00 
 
 
Lote 06 - ADJUDICADO A EMPRESA FERNANDA CAETANO CUNHA - ME 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

01 Unid. 80 
Pente de plástico com cabo (fino). Dimensões aproximadas do 
produto: 1,5x7x27cm (AxLxP). Peso líquido aproximado do 
produto: 15g. Marca: SBRISA 

0,83 66,40 

02 Unid. 80 
Pente de plástico com cabo (grosso). Dimensões aproximadas 
do produto: 1,5x9x27cm (AxLxP). Peso líquido aproximado do 
produto: 22g. Marca: SBRISA 

0,58 46,40 

Valor total.............................................................................................................................................................R$ 112,80 
 
 
Lote 07 - ADJUDICADO A EMPRESA FERNANDA CAETANO CUNHA - ME 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

01 Fr. 1.000 
Desodorante antitranspirante - roll on, unissex, sem cheiro 
44ml. Na embalagem deverá constar a data da fabricação, a 
data de validade. Marca: GARBIN 

2,70 2.700,00 

Valor total..........................................................................................................................................................R$ 2.700,00 
 
 
Lote 08 - ADJUDICADO A EMPRESA T & T GONDIM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

01 Unid. 3.000 
Escova dental adulto, macia - Cor azul - Dimensões 
aproximadas da embalagem: 1,5 x 1,3 x 19 cm (AxLxP). 
Tamanho médio, cabeça arredondada. Marca: ULTRA 

0,60 1.800,00 

Valor total..........................................................................................................................................................R$ 1.800,00 
 

 
Lote 09 - FRACASSADO 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

01 Unid. 1.000 
Esponja de nylon para banho - composição: espuma de 
poliuretano, fibra sintética com talco e bactericida. Tamanho 
112 mm x 62 mm x 23 mm, embalado individualmente.  

FRACASSADO 

 
 
 

Lote 10 - ADJUDICADO A EMPRESA FERNANDA CAETANO CUNHA - ME 
Item Unid. Quant. Especificação Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

01 Pct. 200 

Fralda Descartável Infantil - Filme de polietileno, polpa de 
celulose, polímero superabsorvente, não tecido de polipropileno, 
não tecido de fibras biocomponentes  e fibras poliéster, aloe 
vera, vitamina E, adesivo termoplástico, fios de elástico, fitas 
adesivas e fragrância. Componentes atóxicos não propensos a 
causar irritação em contato com a pele.  Tamanho pequeno - 
pacote com aproximadamente 12 unidades. Marca: KISSES 

2,90 580,00 

02 Pct. 200 Fralda Descartável Infantil - Filme de polietileno, polpa de 2,90 580,00 



celulose, polímero superabsorvente, não tecido de polipropileno, 
não tecido de fibras biocomponentes  e fibras poliéster, aloe 
vera, vitamina E, adesivo termoplástico, fios de elástico, fitas 
adesivas e fragrância. Componentes atóxicos não propensos a 
causar irritação em contato com a pele.  Tamanho médio - 
pacote com aproximadamente 12 unidades. Marca: KISSES 

03 Pct. 200 

Fralda Descartável Infantil - Filme de polietileno, polpa de 
celulose, polímero superabsorvente, não tecido de polipropileno, 
não tecido de fibras biocomponentes  e fibras poliéster, aloe 
vera, vitamina E, adesivo termoplástico, fios de elástico, fitas 
adesivas e fragrância. Componentes atóxicos não propensos a 
causar irritação em contato com a pele.  Tamanho grande 
pacote com aproximadamente 12 unidades. Marca: KISSES 

3,00 600,00 

Valor total........................................................................................................................................................ R$ 1.760,00 
 

 
Lote 11 - ADJUDICADO A EMPRESA FERNANDA CAETANO CUNHA - ME 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

01 Pct. 200 

Fralda Geriátrica Descartável para incontinência urinária 
moderada e intensa para uso adulto - Com cobertura filtrante 
suave, fitas adesivas reposicionáveis e elásticos nas pernas, 
formato anatômico. Especificações:  TAMANHO PEQUENO, 
cintura 50 cm a 80 cm, peso 30 a 40 kg, quatro fitas adesivas 
reposicionáveis, barreiras anti-vazamento, atóxica,com grande 
suavidade e conforto, indicador de umidade/troca, muda de cor 
ao contato com o líquido e indica quando a fralda pode ser 
trocada. Composição: Polpa de celulose, polímero 
superabsorvente, filme de polietileno, não tecido de fibras 
polipropileno, adesivos termoplásticos fios de elastano e fitas 
adesivas.  Pacote com aproximadamente 10 unidades. Marca: 
KISSES 

6,01 1.202,00 

02 Pct. 360 

Fralda Geriátrica Descartável para incontinência urinária  
moderada e intensa para uso adulto - Com cobertura filtrante 
suave, fitas adesivas reposicionáveis e elásticos nas pernas, 
formato anatômico. Especificações:   TAMANHO GRANDE,  
cintura 115cm a 150 cm, peso 70 a 90 kg, quatro fitas adesivas 
reposicionáveis, barreiras anti-vazamento, atóxica, com grande 
suavidade e conforto, indicador de umidade/troca, muda de cor 
ao contato com o líquido e indica quando a fralda pode ser 
trocada. Composição: Polpa de celulose, polimero 
superabsorvente, filme de polietileno, não tecido de fibras 
polipropileno, adesivos termoplásticos fios de elastano e fitas 
adesivas.  Pacote com 08 unidades. Marca: KISSES 

10,60 3.816,00 

03 Pct. 360 

Fralda Geriátrica Descartável para incontinência urinária 
moderada e intensa para uso adulto - Com cobertura filtrante 
suave, fitas adesivas reposicionáveis e elásticos nas pernas, 
formato anatômico. Especificações: TAMANHO MÉDIO, cintura 
80 cm a 115 cm, peso 40 a 70 kg, quatro fitas adesivas 
reposicionáveis, barreiras anti-vazamento, atóxica,com grande 
suavidade e conforto, indicador de umidade/troca, muda de cor 
ao contato com o líquido e indica quando a fralda pode ser 
trocada. Composição: Polpa de celulose, polímero 
superabsorvente, filme de polietileno, não tecido de fibras 
polipropileno, adesivos termoplásticos fios de elastano e fitas 
adesivas.  Pacote com aproximadamente 09 unidades. Marca: 
KISSES 

7,01 2.523,60 

Valor total..........................................................................................................................................................R$ 7.541,60 
 

 


