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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021  

 

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 n.º 04261/2021, referente a Pregão 

Eletrônico nº 003/2021, com base no inciso VI, do artigo 43, da Lei Federal n.º 8.666/93, foi 

homologada e adjudicada o resultado no dia 01/12/2021, cujo objeto a aquisição de 01 (um) 

Caminhão Zero KM, Tração 4x2, Potência de 186 CV, PBT homologado 14.000 KG, cor 

branca, ano e modelo 2021/2021, movido a diesel, 04 cilindros, Direção hidráulica, Freio de 

Serviço Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD+ ATC (opc.), Câmbio 

manual de 06 marchas a frente (sincronizadas) e 01 à ré, Ar condicionado, Roda em aço 7,5 x 

22,5,  Pneus 275/80 R 22,5 equipado com acessórios: Mangote de sucção mínima de 20 

metros, Mangueira mínima de 20 metros de 1,5 polegadas saída e 2 polegadas na entrada, 

Canhão Plataforma (Kit incêndio), bico de pato, rabo de pavão, chuveiro traseiro, dispositivo 

estrutural quebra ondas e acessórios padrões, e tanque com capacidade de 8.000 litros, Com 

implemento do tanque d'água em aço e bomba d´água com motor hidráulico já instalados para 

pleno uso, para-choque traseiro e protetores de lama traseiros-lameiros e demais itens 

regulamentares de segurança exigidos pelo CONTRAN, de acordo com o Convênio da 

Plataforma + Brasil nº 882845/2019 e o termo da proposta nº 005923/2019, firmado com o 

Ministério do Desenvolvimento Regional/SUDECO-Superintendência de desenvolvimento do 

Centro-Oeste, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I, do 

Edital e em conformidade com a proposta da licitante vencedora. HOMOLOGAR e 

ADJUDICAR em favor da empresa BELCAR CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA, 

inscrita no CNPJ n° 02.212.918/0001-20, domiciliada na Rodovia BR 153, s/nº, KM 1.282, 

Bairro Alto da Glória, CEP nº 74.815-780, Goiânia – Goiás. VENCEDORA do item 01, do 

certame no valor total de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais). Maiores 

informações, a partir dos dados gerais do Pregão Eletrônico, na página 

www.buritialegre.go.gov.br. Buriti Alegre - Goiás, 01 de dezembro de 2021. André de 

Sousa Chaves – Prefeito Municipal. 


