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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROCESSO Nº 2022011972 

PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2022, 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria à gestão 

da saúde municipal; educação permanente em saúde; monitoramento de indicadores de gestão e 

cessão de uso, não exclusivo, de software integrado para a gestão, com a prestação de serviços 

correlatos; para a Secretaria Municipal de Saúde de Luziânia GO. 

 

 

DESPACHO 

 

Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o 

procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos  pelo Pregoeiro, inserto 

nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com 

fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações 

posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão 

Presencial nº 021/2022, objetivando, a Contratação de empresa especializada para a prestação de 

serviços de assessoria à gestão da saúde municipal; educação permanente em saúde; monitoramento 

de indicadores de gestão e cessão de uso, não exclusivo, de software integrado para a gestão, com a 

prestação de serviços correlatos; para a Secretaria Municipal de Saúde de Luziânia GO., para o 

cumprimento das atribuições da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, apresentando-se como 

propostas mais vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s): 

 

CELK SISTEMAS/CELK SAÚDE LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob 

nº03.434.978/0001-50 estabelecida na avenida trompowsky , n 346, 1ª andar – centro – Florianópolis 

– SC, vencedoras do itens :   

 

ITEM  DESCRIÇÃO DO ITEM  QUANTIDADE  MARCA  PROPOSTA  

1  

Contratação de empresa especializada 

para a prestação de serviços de 

assessoria à gestão da saúde municipal; 

educação permanente em saúde; 

monitoramento de indicadores de gestão 

e cessão de uso, não exclusivo, de 

software integrado para a gestão, com a 

prestação de serviços correlatos; para a 

Secretaria Municipal de Saúde de 

Luziânia GO  

1  

CELK 

SISTEMAS/CELK 

SAÚDE  

R$ 

4.186.800,00  

 

 
TOTAL DO FORNECEDOR R$ 4.186.800,00 

TOTAL DO CERTAME  R$ 4.186.800,00 
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Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 4186.800,00 (Quatro milhões e cento e 

oitenta e seis mil reais), cuja despesa deverá correr a conta da Dotação Orçamentária: 

 

2022.0301.10.301.0114.2961 – Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde – Dotação 

compactada 2022.0684/102000 (fonte 102) - Nat. Despesa 339039 – Outros Serv. Ter. Pessoa Jurídica 

– Serv. Técnicos Profissionais - 2022.0685/102000 (fonte 102) - Nat. Despesa 33904000 –  Serv. 

Técnicos Informação e Comunicação; 

 

 

 

 PUBLIQUE-SE. 

LUZIANIA, 18 DE MAIO DE 2022. 

 

 

 

DIVONEI OLIVEIRA DE SOUZA 

Secretário Municipal de Saúde 


