ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022
A Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ sob o n.º
01.345.909/0001-44, torna público que o processo administrativo n.º 039/2022, referente ao
Pregão Presencial nº 010/2022, com base no inciso VI, do artigo 43, da Lei Federal n.º
8.666/93, foi homologada e adjudicada o resultado no dia 19/04/2022, cujo objeto a
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços em Gestão Pública, para
atendimento ao Poder Executivo, quanto ao auxílio na elaboração e acompanhamento de
projetos, objetivando a liberação de recursos de transferências da União, relacionados às
Emendas Parlamentares e outras transferências voluntárias; Elaboração de Planos de trabalho,
Termos de Referência e Termos de Sustentabilidade, Cadastramento de propostas e inserção
de projetos de engenharia, documentos de execução e prestação de contas, junto à Plataforma
mais Brasil, SIMEC (PAR/OBRAS 2.0), FNS/SISMOB, SIGA- Funasa e SIGTV/SIGSDHFNAS, bem como a confecção de Planos de Trabalho, Cartas-Consulta e demais
instrumentos necessários à solicitação e operacionalização de
Recursos Estaduais;
Alimentação dos sistemas dos órgãos federal, no que se refere à prestações de contas e a
resolutividade de pendências. Conforme especificações constantes no Termo de Referência –
Anexo I, do Edital, e em conformidade 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: SOLUÇÃO CONSULTORIA E DIGITALIZAÇÃO – EIRELLI - EPP,
inscrita no CNPJ nº 21.503.766/0001-69, domiciliada na Avenida Assis Chateaubriand, Qd.
F5, Lt. 29, nº 912, Setor Oeste, CEP nº 74.130-010, Goiânia – GO, vencedora dos itens: 01,
perfazendo um valor de R$ 7.000,00, mensal. Totalizando assim para efeito da contratação,
pelo o período de 12 meses, um valor global estimado de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil
reais), de acordo com os valores apresentados pelo o representante da empresa licitante, na
forma de lances verbais finais. Maiores informações, a partir dos dados gerais do Pregão
Presencial, na página www.buritialegre.go.gov.br. Buriti Alegre - Goiás, 19 de abril de 2022.
André de Sousa Chaves – Prefeito Municipal.

Rua Goiás, nº 563, Centro – Buriti Alegre – Goiás, CEP 75.660-000
CNPJ nº 01.345.909/0001-44 - Fone: (064) 3444-9908

