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ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

 

 1. Versam os presentes autos em procedimento licitatório na modalidade 

Chamamento Público para credenciamento de hospitais privados e filantrópicos, 

para fins de contratação, com objetivo de promover os serviços de leitos de 

internação clínica médica, cirurgias ortopédicas, cirurgias ginecológicas, 

serviço de diagnostico terapêutico – SADT, Órteses e próteses e meio auxiliar 

de locomoção – OPM, para atendimento aos pacientes usuários do sistema 

único de saúde do município de várzea grande – MT, conforme edital e 

anexos.  

 

 2. Realizadas as sessões públicas de aberturas de envelopes de Habilitação e de 

propostas de preços, a Comissão Permanente de Licitações, declarou VENCEDORA no 

certame para a empresa CENTRO MÉDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES 

LTDA EPP, inscrita no CNPJ 37.460.565/0001-61, no valor global de R$ 

2.125.180,80 (Dois milhões e cento e vinte e cinco mil e cento e oitenta Reais e 

oitenta centavos). 

            

 3. Remetido os autos à Procuradoria Geral, em analise verifica se a 

conformidade do Processo Licitatório quanto à legislação vigente, bem como aspectos 

de natureza eminente técnico – administrativa, e que o mesmo encontra-se saneado 

para providencias necessárias legais, conforme fls. 486/489. 

 

 4. No caso em comento, observa-se, que compareceu apenas um licitante, para 

a sessão de abertura credenciamento, respeitando as legítimas exigências constantes 

do edital e respeitado os prazos e os meios de publicidades, o certame transitou de 

forma normal. 

 

 5. Como já anotado anteriormente as exigências requeridas foram àquelas 

suficientes para demonstrar a capacidade técnica da licitante, sendo que o valor de 

proposta da licitante está dentro da coleta de preços (Tabela SUS) formalizada pela 

equipe da Secretaria Municipal de Saúde. 
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 6. Assim, observados os preceitos legais da lei n. 8666/93 e Constituição 

Federal de 1988, HOMOLOGO o presente certame e ADJUDICO seu objeto a 

empresa CENTRO MÉDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA EPP, 

inscrita no CNPJ 37.460.565/0001-61, no valor global de R$ 2.125.180,80 (Dois 

milhões e cento e vinte e cinco mil e cento e oitenta Reais e oitenta centavos), na 

forma do inciso VI do artigo 43 da lei 8666/93. 

 

 7. Dê-se publicidade e cumpra-se. 

 

 8. Empenhem-se os recursos necessários. 

 

 Várzea Grande – MT, 08 de Maio de 2017. 
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