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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022  

 

O Fundo Municipal de Saúde de Buriti Alegre, Estado de Goiás, inscrito no CNPJ sob o n.º 

11.267.244/0001-51, torna público que o processo administrativo n.º 0192/2022, referente ao 

Pregão Presencial nº 002/2022, com base no inciso VI, do artigo 43, da Lei Federal n.º 

8.666/93, foi homologada e adjudicada o resultado no dia 07/04/2022, cujo objeto a 

contratação das empresas para os fornecimentos de Medicamentos em geral, destinados para 

atender as necessidades da Farmácia Básica da unidade do PSF Drº Rui Brandão, inscrito no 

CNES 6179509, em conformidade com o plano de trabalho, sob o processo nº 

202100010019492, firmado com a Secretária de Estado da Saúde de Goiás, de acordo com a 

emenda parlamentar estadual, referente ao processo nº 20210001000773, e as especificações 

constantes no Termo de Referência – Anexo I, do Edital, e em conformidades com as 

propostas apresentadas pelas as licitantes, referente aos itens 01 ao 040, e a ata da sessão 

pública do certame do pregão. HOMOLOGAR e ADJUDICAR em favor da empresa: GM 

VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES - EPP, inscrita no CNPJ n° 23.420.875/0001-

48, vencedora dos itens: 05, 11, 12, 13, 16, 20, 31, 32, 33, 34, 38, perfazendo um valor de R$ 

36.040,00 (trinta e seis mil e quarenta reais) e a empresa RM HOSPITALAR LTDA, inscrita 

no CNPJ n° 25.029.414/0001-74, vencedora dos itens: 01, 02, 08, 09, 10, 17, 18, 21, 23, 24, 

26, 29, 30, 35, 37, 39, 40, perfazendo um valor de R$ 10.983,00 (dez mil, novecentos e 

oitenta e três reais), de acordo com os valores apresentados pelo o representante da empresa 

licitante, na forma de lances verbais finais, totalizando um valor global de R$ 47.023,00 

(quarenta e sete mil e vinte e três reais). Maiores informações, a partir dos dados gerais do 

Pregão Presencial, na página www.buritialegre.go.gov.br. Buriti Alegre - Goiás, 11 de abril 

de 2022. André de Sousa Chaves – Prefeito Municipal. 


