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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2022  
O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Anaurilândia/MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação, nos termos do inciso VI, do artigo 13, do Decreto Municipal nº. 1.571/2020, considerando o 
resultado proferido pela(o) Pregoeiro(a) no processo administrativo acima mencionado, decidiu HOMOLOGAR o 
resultado da presente licitação, conforme segue: 
Objeto: A presente Ata tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de suplementos 
alimentares infantis especiais para distribuição aos usuários carentes conforme demanda apresentada a 
secretaria municipal de saúde acompanhado de parecer da assistente social e demandas da Defensoria Pública 
do estado de Mato Grosso do Sul – Comarca de Anaurilândia, conforme especificações e condições 
estabelecidas no Edital e seus Anexos, os quais fazem parte do presente Registro de Preços. 
L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- ME – 35.250.918/0001-73 COM VALOR: 
10.151,64 (dez mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos) 
NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA- ME – 37.623.347/0001-09 COM VALOR: 7.560,00 
(sete mil, quinhentos e sessenta reais) 
HOMOLOGO o resultado proferido pelo(a) Pregoeiro(a), no processo acima mencionado, em favor das 
empresas vencedoras.  
Anaurilândia-MS, 18 de janeiro de 2023. 
Guilherme Gomes Zandonadi 
Secretário Municipal de Saúde 
 

                                                                     

MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA-MS

 

RESULTADO DE LICITAÇÃO

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022

 

O município de Anaurilândia -

 

MS, através do Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações e seus membros, torna público aos interessados o seguinte resultado:

 

Objeto:

 

Contratação de empresa especializada para serviços de mão de obra de execução do 
projeto de construção de uma residência em alvenaria com 73,75 m2, conforme projeto básico 
(termo de referência), planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico-
financeiro integrante, e demais anexos deste edital.

 

Vencedor (es):

 

BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME

 

CNPJ:

 

32.533.942/0001-21

 

COM VALOR GLOBAL DE: R$ 30.736,12 (Trinta mil setecentos e trinta e seis reais e doze 
centavos)

 

Anaurilândia –

 

MS, 18 de janeiro de 2023.

 

José Fonseca Neto

 

Presidente CPL
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