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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020  

 

A Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ sob o n.º 

01.345.909/0001-44, torna público que os processos administrativos nºs 02955/2020 - 

0443/2021, referente a Concorrência Publica nº 002/2020, com base no inciso VI, do artigo 

43, da Lei Federal n.º 8.666/93, foi homologada e adjudicada o resultado no dia 03/01/2022, 

cujo objeto a Concessão onerosa de uso de espaços físicos, reservados ao uso exclusivo para a 

exploração comercial, para os funcionamentos dos comércios varejistas de bares/lanchonetes 

e similares, integrantes das áreas públicas, localizadas no quadro abaixo, por um período de 

10 (dez) anos, podendo ser prorrogado por igual período, mediante solicitação escrita dirigida 

ao prefeito Municipal, na forma do art. 13, § 2º, da Lei Municipal n.º 0433/2019, de acordo 

com as especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I, do Edital, e em 

conformidade com as propostas financeiras apresentadas pelas licitantes. HOMOLOGAR e 

ADJUDICAR, em favor das empresas: PATRÍCIA MARIA DE JESUS - ME, inscrita no 

CNPJ nº 06.856.008/0001-30, vencedora do item: 01, no valor de R$ 1.115,90, mensal; 

REGINALDO CAETANO DA COSTA - MEI, inscrita no CNPJ sob nº 34.726.859/0001-

02, vencedora do item: 02, no valor de R$ 1.230,50, mensal; LUIZA MARQUES DE 

CARVALHO - MEI, inscrita no CNPJ sob nº 43.807.208/0001-20, vencedora do item: 03, no 

valor de R$ 1.155,00, mensal; ELIANA ETERNA DA SILVA - MEI, inscrita no CNPJ sob 

nº 40.448.864/0001-97, vencedora do item: 04, no valor de R$ 700,20, mensal; YARA 

TAVARES MACEDO SILVA - MEI, inscrita no CNPJ sob nº 40.213.960/0001-54, 

vencedora do item: 07, no valor de R$ 735,40, mensal. Maiores informações, a partir dos 

dados gerais do processo da concorrência pública, na página www.buritialegre.go.gov.br. 

Buriti Alegre - Goiás, 03 de janeiro de 2022. André de Sousa Chaves – Prefeito Municipal. 


