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EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100 e 101 de 2021 REFERENTES AO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 - SRP 

Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia / Secretaria Municipal de Saúde 

Processo nº: Bee 35584 

Objeto: 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. 

Prazo: O Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação deste extrato 
da Ata no Diário Oficial do Município. 

AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA. - CNPJ: 13.600.221/0001-42

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total R$

1 
180.000 

Und 

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)  5.000 exames por 
semana X 36 Semanas = 180.000

Celer 
Wondfo 

70,00 12.600.000,00 

3 
189.000 

Und 

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: (250 casos confirmados 
diariamente X 3 contactantes) X 252 dias = 
189.000 

Celer 
Wondfo 

70,00 13.230.000,00 

4 
63.000 

Und 

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), os 

--- 47,00 2.961.000,00 
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testes serão executados pela Secretaria 
Municipal de Saúde.  
Estimativa: 250 coletas diária x 252 dias = 
63.000 

Valor Total: R$ 28.791.000,00 (Vinte e oito milhões setecentos e noventa e um mil reais) 

BIOVIDA DNA EXAMES DE PATERNIDADE E IMUNIZACOES LTDA. - CNPJ: 10.814.997/0001-
77 

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

2 
108.000 

Und 

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. 
Estimativa: (1 Drive-Thru) 3.000 exames por 
semana X 36 semanas = 108.000

Wondfo 54,00 5.832.000,00 

Valor Total: R$ 5.832.000,00 (Cinco milhões oitocentos e trinta e dois mil reais) 

Valor Total: R$ 34.623.000,00 (Trinta e quatro milhões seiscentos e vinte e três mil reais)          

Durval Ferreira Fonseca Pedroso 
Secretário Municipal de Saúde 
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