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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022  

 

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 04196/2021, referente a 

Pregão Presencial nº 001/2022, com base no inciso VI, do artigo 43, da Lei Federal n.º 

8.666/93, foi homologada e adjudicada o resultado no dia 28/03/2022, cujo objeto a 

contratação de empresas para as aquisições de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 

e locação de máquinas e equipamentos, para a execução dos serviços na operação tapa buraco 

em Ruas e Avenidas já pavimentadas em diversos setores da cidade de Buriti Alegre, visando 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Urbana, Transporte e Trânsito, desde 

Município de Buriti Alegre, Estado de Goiás, de acordo com as especificações constantes no 

Termo de Referência – Anexo I, do Edital e em conformidade com as propostas financeiras 

apresentadas pelas licitantes vencedoras, referente aos itens 01 e 04. HOMOLOGAR e 

ADJUDICAR em favor das empresas: GOYAZ BRITAS LTDA, pessoa jurídica, 

devidamente inscrita no CNPJ sob nº 03.035.112/0001-76, vencedora do item: 01, perfazendo 

o valor de R$ 3.349.798,26 (três milhões, trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e 

noventa e oito reais e vinte e seis centavos); METRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA - EPP, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.654.084/0001-97, 

vencedora do item: 04, perfazendo o valor de R$ 634.473,24 (seiscentos e trinta e quatro mil, 

quatrocentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos). Totalizando assim para efeito da 

ata de registro de preços, um valor global estimado de R$ 3.984.271,50 (três milhões, 

novecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta centavos). 

Maiores informações, a partir dos dados gerais do Pregão Presencial, na página 

www.buritialegre.go.gov.br. Buriti Alegre - Goiás, 28 de março de 2022. André de Sousa 

Chaves – Prefeito Municipal. 


