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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2020 – SAÚDE 
(AVISO DE RESULTADO) 

A Secretária de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade 

dos autos do Pregão Eletrônico n° 071/2020 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO GLOBAL – processo Bee 

27838, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços laboratoriais de 

análises clínicas, para identificação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), com suporte logístico de coleta de 

(RT-PCR) e a realização de testes rápidos de ensaio imunocromatográfico, para detecção qualitativa de 

antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab da nasofaringe de humanos, pelo sistema de registro de 

preços, conforme especificações e quantitativos do Edital e seus anexos. O valor apresentado se encontra 

dentro da média do estimado. Diante dessas informações, resolve HOMOLOGAR o presente procedimento 

licitatório e AUTORIZAR a despesa conforme relacionado abaixo: 

 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. – CNPJ: 28.966.389/0001-43.

OBJETO:Serviços laboratoriais de análises clínicas, para identificação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), com 
suporte logístico de coleta de (RT-PCR) e a realização de testes rápidos de ensaio imunocromatográfico, para detecção 
qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab da nasofaringe de humanos, pelo sistema de registro 
de preços, conforme especificações e quantitativos do Edital e seus anexos. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO  
R$ 

VALOR 
TOTAL  

R$ 

1.1 

Prestação de serviços laboratoriais de análises clínicas, incluindo 
coleta e realização de exames intradomiciliar dos contactantes de 
casos confirmados da COVID-19 pelo método de teste rápido de 
ensaio imunocromatográfo para detecção qualitativa de 
antígenos de SARS-Cov-2, com todos os materiais, insumos, 
mão de obra e entrega de exames por conta da empresa 
contratada.      
Estimativa: (161 casos confirmados diariamente X 3 
contactantes) X 120 dias = 57.960 

57.960  188,13 10.904.014,80 

1.2 

Prestação de serviços laboratoriais de análises clínicas, incluindo 
coleta e realização de exames  pelo método de teste rápido de 
ensaio imunocromatográfo para detecção qualitativa de 
antígenos de SARS-Cov-2 de forma itinerante e em ambientes 
públicos do Município de Goiânia, através da estruturação de 
tendas compostas de equipamentos, materiais, insumos, mão de 
obra e entrega de exames por conta da empresa contratada. 
Estimativa: (3 Tendas X 4.500 exames por semana) X 16 
Semanas = 72.000 

72.000 188,13  13.545.360,00 

1.3 

Prestação de serviços laboratoriais de análises clínicas, incluindo 
coleta e realização de exames  pelo método de teste rápido de 
ensaio imunocromatográfo para detecção qualitativa de 
antígenos de SARS-Cov-2 em Drive-Thru no  Município de 
Goiânia, através da estruturação de stand compostos de 
equipamentos, materiais, insumos, mão de obra e entrega de 
resultados de exames por conta da empresa contratada. 

40.000  188,13 7.525.200,00 
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Estimativa: (1 Drive-Thru X 2.500 exames por semana) X 16 
semanas = 40.000 

1.4 

Prestação de serviços de logística e coleta em ambiente 
domiciliar para atendimento de pacientes sintomáticos 
respiratórios com a utilização de testes de reação em cadeia da 
polilmerase em tempo real (RT-PCR), com os Kits fornecidos 
pela Secretaria Municipal de Saúde. 
Estimativa: 161 coletas diária x 120 dias = 19.320 

19.320 46,32 894.902,40 

TOTAL GERAL: R$ 32.869.477,20 (trinta e dois milhões oitocentos e sessenta e nove mil quatrocentos e 
setenta e sete reais e vinte centavos) 

Goiânia, 23 de julho de 2020. 

Fátima Mrué 
Secretária 
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