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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022  

 

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 0931/2022, referente ao 

Pregão Presencial nº 003/2022, com base no inciso VI, do artigo 43, da Lei Federal n.º 

8.666/93, foi homologada e adjudicada o resultado no dia 02/05/2022, cujo objeto da 

contratação da empresa especializada em Gestão de Saúde, elaboração de projetos técnicos e 

Agendamento de Consultas, exames clínicos e cirurgias junto à Central de Regulamentação de 

Goiânia - GO,  representação do Município junto a Central de Regulação de Goiânia, de 

Cadastramento de Consultas e Assessoramento para Agilização dos Processos e Soluções de 

Demandas, Cadastramento de Procedimentos APAC, AIH e Emissão de Comprovantes de 

agendamento, Acompanhamento personalizado dos processos, Adequação das melhores datas 

para execução dos procedimentos, de acordo com a disponibilidade do Município, Apoio 

personalizado para pacientes em casos de urgência e emergência e Acompanhar e dar 

andamento nos processos de medicação do Juarez Barbosa para os usuários deste município 

que necessitem da medicação, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de 

Buriti Alegre – GO, as quais são essenciais e de extrema importância para a boa prestação dos 

serviços públicos, por um período de 12 meses, de acordo com as especificações constantes 

no Termo de Referência – Anexo I, do Edital, e em conformidades com a proposta 

apresentada pela a licitante, referente ao item 01, e a ata da sessão pública do certame do 

pregão. HOMOLOGAR e ADJUDICAR em favor da empresa RC CONSULTORIA EM 

SAÚDE LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 26.723.798/0001-93, domiciliada na Rua 102, nº 

174, Bairro Setor Sul, CEP nº 74.083-250, Goiânia - Goiás, vencedora do item: 01, 

perfazendo um valor de R$ 7.250,00, mensal. Totalizando assim para efeito da contratação, 

pelo o período de 12 meses, um valor global estimado de R$ 87.000,00. Maiores informações, 

a partir dos dados gerais do Pregão Presencial, na página www.buritialegre.go.gov.br. Buriti 

Alegre - Goiás, 02 de maio de 2022. Daysy Rosa da Silva – Gestora FMS 


