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CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Nº 001/2021 

 

 

BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA  

E 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  

 

De um lado,  IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n˚. 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, 

Bela Vista, São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, neste ato representado na forma do seu 

Estatuto Social, doravante denominado simplesmente “CONTRATANTE” ou “IMED”; e 

 

De outro lado, BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 

28.966.389/0001-43, com endereço à Alameda Juari, n° 255, Tamboré, Alphaville, 

Barueri/SP, CEP: 06460-090, fone: (11) 4134-5544 - Ramal 1051, e-mail: 

contratos@biomega.com.br, neste ato representada na forma de seu contrato social 

pelo SR. MAURO ALVES PEREIRA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 17.735.760-5  SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 060.471.538-

28, doravante denominada simplesmente “CONTRATADA”.  

 

- Considerando que o CONTRATANTE, foi declarado vencedor do “Chamamento Público 

de nº 01/2021” (Processo Administrativo nº 202000010030869), que tem como objeto o 

gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde, em 

regime de 24 horas por dia, junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), 

localizado na Cidade de Uruaçú-GO, conforme publicação realizada dia 14.10.2021 no 

Diário Oficial do Estado de Goiás (fl. 34 - Edição 23656); 
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- Considerando que, por força do Chamamento Público acima referido, o IMED celebrou 

com o Governo do Estado de Goiás, através da Secretaria Estadual de Saúde, o 

contrato de gestão correspondente ao gerenciamento, operacionalização e execução 

de ações e serviços de saúde da referida unidade hospitalar (Contrato de Gestão nº 

080/2021), com data para início de suas operações no dia 01.12.2021; 

- Considerando que, dada a exiguidade do lapso temporal entre os eventos retro 

indicados, não é possível nem razoável ao CONTRATANTE iniciar e concluir o processo 

ordinário de seleção para fins de contratação de serviços relacionados ao referido 

hospital; e 

- Considerando que é consenso entre as partes que, mesmo diante da exiguidade 

temporal já mencionada, não pode haver risco de interrupção ou mesmo suspensão, 

ainda que parcial, dos serviços diretos ou indiretos disponibilizados e utilizados pela 

população usuária do HCN, 

Têm entre si, por justo e acordado, na melhor forma de direito, o presente CONTRATO 

EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, consubstanciado nos 

seguintes termos e condições:  

 

CLÁUSULA 1ª – OBJETO  
 

1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em 

prestação de serviços laboratóriais, visando a realização de exames ambulatóriais, de 

urgência e emergência, anatomia patológica, imuno-histoquímica e citologia oncótica 

(papanicolau), que serão prestados nas condições e especificações constantes da 

Proposta apresentada ao CONTRATANTE (Anexo I), a qual passa a ser parte integrante 

do presente Instrumento, independentemente de sua transcrição.  
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1.2. Os serviços contratados serão prestados no Hospital Estadual do Centro-Norte 

Goiano (hcn), localizado na Avenida Contorno, esquina com Rua Pará, quadra G2, lote 

11, Jardim Eldorado, Uruaçu/GO, CEP 76400-00, tendo em conta que o IMED é a 

organização social responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das 

ações e serviços de saúde da referida Unidade de Saúde, conforme Contrato de Gestão 

celebrado com o Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde 

(Contrato de Gestão Emergencial nº 080/2021 – SES / GO). 

 

CLÁUSULA 2ª – DO PREÇO, FATURAMENTO E PAGAMENTO 
  

2.1. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, de acordo com a Proposta anexa, o 

valor mensal de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais) para a realização de até 

8.000 (oito mil) exames/mês. 

 

2.1.1. Não sendo realizadas os testes mínimos, apontados na cláusula 2.1, em nada 

será alterado o valor acordados, tendo em vista todo o pessoal e estrutura 

mobilizada para a realização dos exames. 

2.1.2. Para os exames que excederem o quantitativo mínimo será cobrado o valor 

individual do exame, conforme tabela SIGTAP SUS.  

2.1.3. Aos exames que excederem o quantitativo mínimo e não constarem na tabela 

SIGTAP SUS, serão cobrados os valores individuais dos exames que constem na 

tabela AMB 92 com CH de 0,25 e CBHPM 2016, respectivamente.   

 

* Valores para os testes de COVID-19 (não inclusos no pacote de exames acima):  

a) RT- PCR serão cobrados o valor de R$142,90 (cento e quarenta e dois reais e 

noventa centavos), por cada teste realizado; e  
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b) Antígeno serão cobrados o valor de R$ 69,00 (sessenta e nove reais), por cada teste 

realizado.  

 

2.2. O período de apuração da produção mensal se dará na forma de mês fechado, do 

dia 1º até o dia 30/31 de cada mês. Os pagamentos serão realizados pela 

CONTRATANTE, mediante emissão de nota fiscal pela CONTRATADA, 30 (trinta) dias 

corridos após o encerramento do período de apuração. 

 

2.2.1. Todos os pagamentos estão condicionados ao recebimento dos 

respectivos repasses a serem realizados pela Secretaria de Estado de Saúde de 

Goiás, bem como à apresentação das certidões negativas de débitos válidas e sem 

pendências (exceto nos casos das certidões positivas com efeitos de negativas), 

quais sejam: federal conjunta, estadual, municipal, FGTS e trabalhista, e também 

do relatório das atividades desempenhadas no mês de apuração. 

2.3. Em caso de atraso no pagamento das notas fiscais acarretará multa de mora no 

percentual de 2% (dois por cento) e a incidência de juros moratórios de 1% (um por 

cento) a.m. pro rata die sobre o valor devido, devidamente corrigido pelo indíce IPCA 

até o seu efetivo pagamento.  

 

2.4. O pagamento deverá ser realizado através de transferência bancária para a conta 

corrente nº 688-2, agência 6350, do Banco Bradesco (cód. 237), de titularidade da 

CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA 3ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

3.1. Sem prejuízo das disposições das cláusulas deste Contrato e em cumprimento às 

suas obrigações contratuais constituem encargos específicos da CONTRATADA:  
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a) Zelar pela fiel execução deste Contrato, utilizando-se de todos os recursos 

materiais e humanos necessários;  

b) Fornecer o material de coleta (agulha, seringa, scalp, tubo, coletores,etc.) para 

todos os setores de coleta; 

c) Providenciar mão de obra de coleta; 

d) Abastecer todos os insumos necessários para a execução dos exames e liberação 

dos resultados; 

e) Instalar no local cedido pela CONTRATADA os equipamentos analíticos e 

backups, bem como a gestão das manutenções preventivas e corretivas;  

f) Realizar as manutenções e conservações dos espaços e ativos cedidos;  

g) Disponilizar todo RH técnico envolvido para realização dos exames;  

h) Fornecer a integração de sistemas para a solicitação de exames e liberação de 

resultados, arcando com todos os custos de parametrização;  

i) Disponibilizar os resultados aos pacientes via internet; 

j) Disponibilizar ferramentas de gerenciamento de indicadores, acompanhamento 

das solicitações médicas, repetição de exames, nº de exames positivos e 

negativos, TAT, novas coletas, valores críticos, valores de pânico e relatórios, de 

acordo com a necessidade do cliente; 

k) Disponibilizar canal médico online da entral (Matriz da CONTRATADA) para 

atendimento do corpo clínico do Hospital; 

l) Designar responsável pelo acompanhamento da execução das atividades, em 
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especial da regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica 

alocada, e pelos contatos com o CONTRATANTE;  

m) Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade 

que verificar na execução dos serviços; 

n) Prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender 

prontamente as reclamações sobre seus serviços;  

o) Manter seus profissionais, quando em serviço nas dependências da 

CONTRATANTE, utilizando os respectivos equipamentos de segurança e 

proteção individual, quando necessários, devendo observar todas as normas, 

regulamentos e procedimentos internos definidos pelo CONTRATANTE; e 

p) Cumprir com a liberação de resutados, nos seguintes prazos:  

• Urgência e emergência: em até 02 (duas) horas a partir do recebimento da 

amostra no laboratório;  

• Perfil cardíaco: em até 01 (uma) hora do recebimento da amostra no laboratório; 

•Gasometria: em até 30 (trinta) minutos do recebimento da amostra no 

laboratório.; 

• Rotina ambulatorial: em até 72 (setenta e duas) horas do recebimento da 

amostra no laboratório.;  

• Anatomia Patológica: em até 10 (dez) dias úteis do recebimento da amostra no 

laboratório;  

• Imuno-histoquímica: em até 15 (quinze) dias do recebimento da amostra no 

laboratório;  
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• Citologia oncótica (papanicolau): em até 05 (cinco) dias do recebimento da 

amostra no laboratório; e 

  
• Teste de COVID-19 RT-PCR: Em até 02 dias do recebimento da amostra no 

laboratório.  

 

CLÁUSULA 4ª DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

4.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Orientar e acompanhar a execução deste Contrato;  

b) Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do serviço a ser 

prestado;  

c) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste Contrato;  

d) Arcar com as responsabilidades de limpeza do laboratório;  

e) Responsabilizar pelo recolhimento e destinação dos resíduos produzidos pelo 

laboratório; e 

f) Disponibilizar o local para a CONTRATADA instalar o laboratório de urgência e 

emergência.  

 

CLÁUSULA 5ª - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE 

  
5.1. O presente contrato terá vigência de até 90 (noventa) dias, contados a partir de 1º 

de dezembro de 2021, data em que se iniciará a prestação dos serviços ora contratados. 

 

5.1.1. A vigência contratual poderá ser prorrogada, mediante termo aditivo 
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assinado pelas partes. 

 

5.1.2. Caso eventual(is) prorrogação(ões) ultrapasse(m) o período de 12 (doze) 

meses de vigência, os valores poderão ser reajustados, mediante negociação 

entre as partes, usando como base a variação anual do índice IPCA.  

 

CLÁUSULA 6ª – DO USO DAS MARCAS  
 

6.1. As marcas da CONTRATADA e da CONTRATANTE poderão ser utilizadas 

conjuntamente, mediante aprovação, prévia e por escrito, pelas mesmas do layout.  

 
6.2. O presente Contrato não representa autorização de utilização da marca e 

denominação social das partes, salvo previamente e expressamente autorizado.  

  

CLÁUSULA 7ª – DAS PENALIDADES E DA INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR  

 

7.1. A parte que infringir quaisquer das obrigações previstas neste Contrato ficará 

obrigada a efetuar o pagamento de multa penal na quantia de 0,1% do valor total mensal 

do Contrato, devida sempre por inteiro, qualquer que seja o tempo de Contrato 

cumprido, que reverterá em benefício da parte inocente, independentemente da 

responsabilidade por perdas e danos a serem apurados em ação própria, exceto nas 

hipóteses em que o presente Contrato trouxer penalidades específicas, desde que tal 

descumprimento não seja sanado no prazo estabelecido em notificação encaminhada 

nesse sentido pela parte lesada, que não será inferior a 15 (quinze) dias e superior a 30 

(trinta) dias. 

 

7.2. A multa estabelecida no item 7.1 acima deverá ser devidamente corrigida pelo 

IPCA, quando do seu efetivo pagamento.  
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CLÁUSULA 8ª – DA RESCISÃO 
 

8.1. Este Contrato estará rescindido de pleno direito, nas seguintes hipóteses:  

a) Se qualquer das partes estiver comprovadamente insolvente, requerer 

recuperação judicial ou extrajudicial, requerer ou ter a sua falência requerida e/ou 

decretada;  

b) Se for constatado qualquer fato impeditivo à consecução dos objetivos sociais das 

partes, em razão de decisão judicial ou por ordem dos poderes públicos competentes;  

c) Se ocorrerem casos fortuitos ou de força maior intransponíveis, que inviabilizem, 

comprovadamente, a continuidade do Contrato; 

d) Inadimplemento contratual por descumprimento de quaisquer obrigações previstas 

neste Contrato e que não forem sanadas, desde que tal descumprimento não seja 

sanado no prazo estabelecido em notificação encaminhada nesse sentido pela parte 

ofendida, conforme prazo constante no item 7.1; e 

e) Denúncia espontânea de qualquer uma das partes, desde que comunicada com 

30 (trinta) dias de antecedência, hipótese em que não haverá penalidades. 

8.2. Caso o processo ordinário de seleção seja concluído antes do término da vigência 

do presente contrato emergencial, este também será automaticamente rescindido sem 

nenhum ou penalidades para as partes. 

  

8.3. Este Contrato será imediatamente rescindido, sem qualquer multa ou 

indenização (sem ônus ao IMED), em qualquer hipótese de término antecipado do 

Contrato de Gestão anteriormente mencionado. 

 

8.4. Em qualquer hipótese de rescisão do presente Contrato, será devido à 
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CONTRATADA o recebimento da remuneração correspondente aos serviços efetiva e 

comprovadamente prestados. 

 

CLÁUSULA 9ª - DA CONFIDENCIALIDADE 

9.1. A partir da presente data é vedado às partes revelar, divulgar ou de qualquer outra 

forma tornar conhecidas quaisquer informações comunicadas como sendo 

confidenciais, bem como aquelas que representem segredo do negócio. As partes 

deverão providenciar o que for necessário para que seus prepostos, sócios e demais 

contratados tratem com sigilo e observem a condição de confidencialidade prevista 

nesta cláusula, sob pena de responder por todos os prejuízos ocasionados em razão 

de indevida divulgação das mesmas, além da caracterização de inadimplemento 

contratual conforme previsto na cláusula abaixo.  

 

9.2. Quando do término, resolução ou rescisão deste Contrato, por qualquer motivo, 

todas e quaisquer informações confidenciais deverão ser imediatamente devolvidas ao 

CONTRATANTE, contudo, permanecendo em vigor a obrigação de confidencialidade 

aqui prevista. 

 

9.3. Para o bom e fiel desempenho das atividades ora contratadas, as partes 

reconhecem que se faz necessário o contato da CONTRATADA com informações 

confidenciais e sigilosas, incluindo, mas não se limitando à: (i) toda e qualquer 

informação de natureza técnica, operacional, comercial e jurídica, técnicas e 

experiências acumuladas; (ii) documentos; (iii) contratos; (iv) papéis; (v) estudos, (vi) 

pareceres; (vii) pesquisas; e, (viii) dados pessoais de pacientes.  

 

9.3.1. Quanto aos dados pessoais de pacientes, a CONTRATADA declara ciência 

da inviolabilidade a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurados pela Constituição Federal (art. 5°, X), bem como dos termos da Lei 
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Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei Federal nº. 13.709 de 14 de 

agosto de 2018), a qual classifica como dado pessoal sensível todo dado pessoal 

referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando 

vinculado a uma pessoa natural, sendo, portanto, obrigatório guardar o devido 

sigilo e confidencialidade sobre os mesmos, realizando o tratamento de tais 

dados apenas para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao 

titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com 

essas finalidades.  

 

9.4 Quanto ao compromisso de confidencialidade a CONTRATADA concorda em:  

a) A manter confidencialidade e sigilo sobre todas as informações, conforme 

exemplificado acima, dos quais tenha acesso devido ao desempenho de duas 

atividades; 

 b) A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício 

próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros; 

     c) A não efetuar nenhuma gravação ou cópia das informações confidenciais a que 

tiver acesso;  

d) A não se apropriar de material confidencial e/ou sigiloso;  

e) A não repassar o conhecimento das informações confidenciais;  

f) A usar as informações confidenciais apenas com o propósito de cumprir os fins da 

presente Prestação de Serviços;  

g) A manter o sigilo relativo às informações confidenciais e revelá-las apenas aos 

empregados que tiverem necessidade de ter conhecimento sobre elas; e  

h) A manter procedimentos administrativos adequados à prevenção de extravio ou 
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perda de quaisquer informações confidenciais, devendo comunicar à empresa, 

imediatamente, a ocorrência de incidentes desta natureza.  

 

CLÁUSULA 10ª - DA CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO  

10.1. A CONTRATADA garante que, até a presente data, não incorreu e nem incorrerá:  

a) na utilização de recursos do CONTRATANTE para o pagamento de contribuições, 

presentes ou atividades de entretenimento ilegais ou qualquer outra despesa ilegal 

relativa à atividade política; 

b) na realização de qualquer pagamento ilegal, direto ou indireto, a empregados ou 

funcionários públicos, partidos políticos, políticos ou candidatos políticos (incluindo 

seus familiares), nacionais ou estrangeiros;  

c) na realização de ação destinada a facilitar uma oferta, pagamento ou promessa 

ilegal de pagar, na aprovação de pagamento, a doação de dinheiro, propriedade, 

presente ou qualquer outro bem de valor, direta ou indiretamente, para qualquer 

“oficial do governo” (incluindo qualquer oficial ou funcionário de um governo ou de 

entidade de propriedade ou controlada por um governo ou organização pública 

internacional ou qualquer pessoa agindo na função de representante do governo ou 

candidato de partido político), a fim de influenciar qualquer ação política ou obter uma 

vantagem indevida com violação da lei aplicável;  

d) na prática de quaisquer atos para obter ou manter qualquer negócio, transação ou 

vantagem comercial indevida;  

e) na realização de qualquer pagamento ou na ação que viole qualquer Lei 

Anticorrupção; e  

f) na realização de um ato de corrupção, com pagamento de propina ou qualquer 
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outro valor ilegal ou ainda na ação de influenciar o pagamento de qualquer valor 

indevido.  

CLÁUSULA 11ª – DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

11.1. A tolerância, por qualquer das partes, à infração de quaisquer cláusulas ou 

condições contratuais não será considerada procedente ou novação contratual e sim 

mera liberalidade, sem prejuízo do direito da parte prejudicada de exigir, a qualquer 

tempo, o cumprimento dessa cláusula ou disposição.  

 

11.2. O silêncio das partes não acarretará consentimento tácito.  

 

11.3. Fica, desde já, pactuado que todas as obrigações decorrentes do presente 

Contrato, e que não comportarem processo executivo, serão cobradas por meio da ação 

judicial competente, estando a cargo do inadimplente ou devedor, em qualquer caso, os 

honorários advocatícios do patrono que o credor constituir para a defesa de seus 

direitos e demais encargos relativos à demanda judicial.  

 

11.4. Na eventual declaração de nulidade, ineficácia, invalidade ou inexistência de 

algum dispositivo deste contrato, as partes concordam que permanecerão existentes, 

eficazes, válidos e operantes os demais termos.  

 

11.5. Quaisquer alterações ou aditamentos a este Contrato deverão ser elaborados por 

escrito e assinados por ambas as partes.  

 

11.6. Não se estabelece nenhum vínculo empregatício entre os empregados, 

contratados e/ou prepostos da CONTRATADA e do CONTRATANTE, não cabendo 

nenhuma responsabilidade trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra natureza 

com relação aos empregados, contratados e/ou prepostos.  
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CLÁUSULA 12ª – DO FORO 
 

12.1. As partes elegem o Foro da Comarca da Capital de São Paulo, para dirimir toda 

e qualquer dúvida oriunda do presente contrato, renunciando expressamente a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.  

 

E por estar assim justo e acordado, as partes assinam o presente contrato, em 2 (duas) 

vias de igual teor e forma, com 2 (duas) testemunhas instrumentarias abaixo 

identificadas.  

 

Uruaçú-SP, 01º de dezembro de 2021. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO (IMED) 

CONTRATANTE

 

 

 
____________________________________________________________ 

BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA  

CONTRATADA 

Mauro Alves Pereira

Testemunhas: 

1)___________________________ 
Nome: 
RG:  
CPF/MF: 

 

2)_______________________________ 
Nome:   
RG: 
CPF/MF:  
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AO 
INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO (IMED) 
 
HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 
 
 
 
Barueri, 01 de dezembro de 2021. 
 
Ref. Proposta para a prestação de serviços laboratoriais visando a realização de exames ambulatoriais, de 

urgência e emergência, Anatomia Patológica, imuno-histoquímica e citologia oncótica (Papanicolau). 

 

A BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA., com endereço à Alameda Juari, n° 255 – Tamboré – Barueri / SP – 

CEP: 06460-090, inscrita no CNPJ/MF sob o número 28.966.389/0001-43, Fone: (11) 4134-5544 - Ramal 1053, e-mail: 

licitacao@biomega.com.br, vem, respeitosamente, apresentar proposta para a prestação de serviços laboratoriais: 

 

1) ITENS INCLUSOS NA PROPOSTA 

 

• Fornecimento do material de coleta (agulha, seringa, scalp, tubo, coletores etc.) para todos os setores 
de coleta; 

• Mão de obra de coleta; 

• Abastecimento de todos os insumos necessários para a execução dos exames e liberação dos 
resultados; 

• Instalação local dos equipamentos analíticos e backups, bem como a gestão das manutenções 
preventivas e corretivas; 

• Logística das amostras; 

• Manutenção e conservação dos espaços e ativos cedidos; 

• Todo RH técnico envolvido para realização dos exames; 

• Integração de sistemas para a solicitação de exames e liberação de resultados;  

• Disponibilização de resultados aos pacientes via internet; 

• Ferramentas de gerenciamento de indicadores, acompanhamento das solicitações médicas, repetição 
de exames, nº de exames positivos e negativos, TAT, novas coletas, valores críticos, valores de pânico 
e relatórios de acordo com a necessidade do cliente; 

• Disponibilização online de canal médico da nossa central (Matriz) para atendimento do corpo clínico 
do Hospital. 

 

2) PROPOSTA TÉCNICA 

 
Liberação de resultados:  

• Urgência e emergência: Em até 2 horas a partir do recebimento da amostra no laboratório; 

• Perfil cardíaco: Em até 1 hora do recebimento da amostra no laboratório; 

• Gasometria: Em até 30 minutos do recebimento da amostra no laboratório.; 

• Rotina ambulatorial: Em até 72 horas do recebimento da amostra no laboratório.; 

• Anatomia Patológica: Em até 10 dias do recebimento da amostra no laboratório; 

• Imuno-histoquímica: Em até 15 dias do recebimento da amostra no laboratório; 

• Citologia oncótica (Papanicolau): Em até 05 dias do recebimento da amostra no laboratório;  

• Teste de COVID-19 RT-PCR: Em até 02 dias do recebimento da amostra no laboratório. 
 
 
 
 

http://www.biomega.com.br/
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3) PROPOSTA COMERCIAL  

1) Para realização de até 8.000 (oito mil) exames/mês será cobrado o valor mensal de R$ 122.000,00 (cento e 

vinte e dois mil reais); 

2) Para os testes de COVID-19 (não inclusos no pacote de exames acima):  

a) RT- PCR serão cobrados o valor de R$142,90 (cento e quarenta e dois reais e noventa centavos), por 

teste realizado; 

b) Antígeno serão cobrados o valor de R$69,00 (sessenta e nove reais), por teste realizado;  

3) Para os exames que excederem o quantitativo mínimo será cobrado o valor conforme tabela SIGTAP SUS; 

4) Os exames que excederem o quantitativo mínimo e não constarem na tabela SIGTAP SUS, serão cobrados o 

valor constante na tabela AMB 92 com CH de 0,25 e CBHPM 2016, respectivamente. 

 
5) CONDIÇÕES DA PROPOSTA 

 

• Validade da proposta: 02 dias; 

• Período de apuração: Mês fechado (de 1 a 30 ou 31); 

• Condições de Pagamento: 30 dias após o encerramento do período de apuração; 

• Início dos serviços: 01/12/2021 

 

6) DADOS CADASTRAIS - BIOMEGA 

 

BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 

Alameda Juari, n° 255 – Tamboré – Barueri / SP – CEP: 06460-090 

CNPJ/MF: 28.966.389/0001-43  Inscrição Municipal: 4.85077-8 

Fone: (11) 4134-5544, e-mail: licitacao@biomega.com.br 

Responsável legal para assinatura contratual: Mauro Alves Pereira, diretor comercial, RG nº 17.735.760-5, CPF 

sob nº 060.471.538-28. 

*temos disponibilidade de assinatura eletrônica por meio de certificado digital. 

 

Dados Bancários: Banco Bradesco- 237 - Agência: 6350 - Conta Corrente: 688-2 

 

Contamos com os mais altos padrões de qualidade, exigidos pela RDC ANVISA 302/2005 e demais boas práticas 

Laboratoriais: 

 

• Licença Sanitária para a realização de exames de análises clínicas e anatomia patológica; 

http://www.biomega.com.br/
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• Registro da empresa e de seus responsáveis técnicos junto aos Conselhos de Farmácia, Biomedicina e 

Medicina; 

• Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); 

• Programa de Prevenção de Risco Ambientais (PPRA), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) e Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PRGSS); 

• Certificado de Proficiência dos serviços laboratoriais de análises clínicas (controle externo laboratorial), emitido 

pelo Controllab (Provedor habilitado pela ANVISA/REBLAS/MS);  

• Certificado de Acreditação de Qualidade ONA II - Pleno; 

• Habilitação para realização de exames RT-PCR para COVID-19 pelo Instituto Adolfo Lutz. 

 

Sendo o que por ora nos cumpria, colocamo-nos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas, que, porventura, 

possam surgir. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. 
Mauro Alves Pereira 

Diretor Comercial 
 

http://www.biomega.com.br/
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