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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022  

 

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 0930/2022, referente ao 

Pregão Presencial nº 004/2022, com base no inciso VI, do artigo 43, da Lei Federal n.º 

8.666/93, foi homologada e adjudicada o resultado no dia 30/05/2022, cujo objeto da 

contratação de empresa especializada para locação de uma casa de Apoio para prestação de 

serviços no fornecimento de Hospedagem e Alimentação, para acolhimento e 

encaminhamento de pacientes carentes deste município, para tratamentos médicos na cidade 

de Goiânia - GO, 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 CMA - CENTRO MUNICIPAL DE 

APOIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 09.127.187/0001-63, domiciliada na Rua Belo 

Horizonte, Qd. 63, Lt. 15/18, nº 130, Vila Jardim São Judas Tadeu, CEP nº 74.685-100, 

Goiânia - Goiás, vencedora do item: 01, perfazendo um valor de R$ 18.900,00 (dezoito mil e 

novecentos reais), para o atendimento de no máximo de 350 diárias mensal. Totalizando assim 

para efeito da contratação, pelo o período de 12 meses, um valor global estimado de R$ 

226.800,00 (duzentos e vinte e seis mil e oitocentos reais). Maiores informações, a partir dos 

dados gerais do Pregão Presencial, na página www.buritialegre.go.gov.br. Buriti Alegre - 

Goiás, 30 de maio de 2022. Daysy Rosa da Silva – Gestora FMS 


