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ATO CONVOCATÓRIO Nº 002/2022
A FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA BACIA
DO JUQUERY, situada na Rua Arthur Sestini, Nº 57, sala 7, Vila Alves, Franco da Rocha/SP,
torna pública a abertura dos envelopes de habilitação e proposta, na data de 20/07/2022, das
empresas interessadas no ATO CONVOCATÓRIO Nº 002/2022 de objeto Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de nutrição e dietética na Unidade de Pronto
Atendimento - UPA 24 Horas. A COJU faz saber a todos os interessados que após abertura do
envelope 01 – documentos de habilitação atualizados, da única interessada BHMG
ALIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ nº 03.614.950/0001-02, foi feita a análise dos mesmos e, por
atender as exigências requeridas em edital, a Comissão decidiu pelo julgamento de
HABILITAÇÃO ao seu favor. Passado ao envelope 02 - proposta, considerando o valor global
orçado e o atendimento pleno às regras editalícias, a COJU julgou por sua CLASSIFICAÇÃO,
sendo: 1º) BHMG ALIMENTAÇÃO LTDA, no valor global de R$ 1.809.370,44 (um milhão,
oitocentos e nove mil, trezentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos). Encerrada a
sessão para as análises, foi fixado o prazo de 2 (dois) dias úteis para possível interposição de
recurso, por parte de qualquer interessado, a contar do envio da ata por e-mail. Findo o prazo e
ausente o recurso, encaminhou-se para a autoridade superior desta Fundação para
deliberações.
HOMOLOGAÇÃO/CONVOCAÇÃO
ATO CONVOCATÓRIO N° 002/2022 - PI 004/2022 - Objeto: Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de nutrição e dietética na Unidade de Pronto
Atendimento - UPA 24 Horas, conforme detalhamento constante no Anexo I - Memorial
Descritivo. A Diretoria Geral, no uso de suas atribuições legais, faz saber que HOMOLOGA o
julgamento proferido pela Comissão de Análise e Julgamento - COJU, nos autos em epígrafe, e
em consequência ADJUDICA o objeto do presente certame à empresa: BHMG ALIMENTAÇÃO
LTDA onde CONVOCA a mesma para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta
publicação, comparecer na sede da Fundação Juquery para assinatura do contrato.

