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Secretaria Municipal de Saúde 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 090/2020 – 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° 090/2020 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO GLOBAL * (Valor 

equivalente a 24 meses de contrato) - Processo Bee 29720, cujo objeto é contração de empresa 

especializada em gestão e operação de logística integrada e reversa para prestação de serviços de 

recebimento, conferência, armazenamento, controle de estoque, separação, expedição, transporte e 

distribuição de todos os recursos materiais e patrimoniais utilizados nas Unidades da Secretaria Municipal de 

Saúde de Goiânia, incluindo a disponibilização de toda infraestrutura operacional, tecnológica e de mão de 

obra qualificada, conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos. Diante dessas 

informações, resolve HOMOLOGAR o presente procedimento licitatório e AUTORIZAR as despesas 

conforme relacionado abaixo: 

 BRANET GESTÃO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE LTDA. - CNPJ: 02.630.826/0001-60

SERVIÇO DE LOGÍSTICA 
Proposta de Preços 

Valor Mensal 
R$  

  Valor Anual    
R$ 

1.1 

OPERAÇÃO LOGÍSTICA – Deverá incluir a mão de obra 
capacitada no Centro de Distribuição; serviços de manutenção 
das operações: custos com locação, concessionárias, seguros, 
controle de pragas, assuntos regulatórios, insumos, manutenção 
preventiva e corretiva, transporte e demais custos envolvidos. 

422.298,17 5.067.578,00 

1.2 PROGRAMA REMÉDIO EM CASA – deverá ser cobrado 
valor por KM rodado com a média de 2.141 km por mês. 7.493,50 89.922,00 

VALOR TOTAL GLOBAL (24 meses) R$ 10.315.000,00 (Dez milhões trezentos e quinze mil reais) 

Goiânia, 17 de dezembro de 2020. 

Fátima Mrué 
Secretária 
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