
ESTADO DE GOIÁS 

MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE 
 

Rua Goiás, nº 563, Centro – Buriti Alegre – Goiás, CEP 75.660-000 

CNPJ nº 01.345.909/0001-44 - Fone: (064) 3444-9908 

 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021  

 

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

01.345.909/0001-44, torna público que os processos administrativos n.ºs 05300, 05301, 

05302, 05304, 05309/2021, referente ao Pregão Presencial nº 018/2021, com base no inciso 

VI, do artigo 43, da Lei Federal n.º 8.666/93, foi homologada e adjudicada o resultado no dia 

30/12/2021, cujo objeto a contratação da empresa para prestação de serviços com 

profissionais detentores de curso completo de formação de Brigadistas de Incêndio, licenciado 

pelo o corpo de bombeiro, aptos a detectar riscos de incêndio ou qualquer outro acidente, 

empresa para prestação de serviços na  produção de 02(dois) Camarins, conforme exigência 

dos artistas, e empresa para prestação de serviços na locação e instalação de extintores de 

incêndio e locação e instalação de placas sinalização de “Saída de emergência”, para garantir 

a segurança na realização das festividades do Show Artístico de MATOGROSSO & 

MATHIAS, a ser realizados no parque de exposição Josino Naves e o futebol solidário – 

AMIGOS DE MARRONE x AMIGOS DE GUSTAVO LIMA, a ser realizados campo de 

futebol do clube dos trabalhadores, no dia 05 de janeiro de 2022, neste Município de Buriti 

Alegre, Estado de Goiás, e em conformidades com a proposta apresentada pela a licitante, 

referente aos itens 01 ao 06. HOMOLOGAR e ADJUDICAR em favor da empresa: ANA 

CAROLINA LIMA E SILVA EIRELI - ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ 

sob nº 27.395.842/0001-46, vencedora dos itens: item 01 – (produção de 02 (dois) camarins), 

perfazendo um valor dos serviços de R$ 7.580,00, totalizando um valor global estimado de 

R$ 7.580,00 (sete mil, quinhentos e oitenta reais); item 02 – (brigada de incêndio), 

perfazendo um valor por diária de 200,00, totalizando um valor global estimado de R$ 

2.000,00 (dois mil reais); item 03 – (Locação de Extintor Agua Pressurizada (AP 2:A) 10Lt), 

perfazendo um valor por unidade de R$ 86,67, totalizando um valor global estimado de R$ 

1.126,71 (hum mil, cento e vinte e seis reais e setenta e um centavos); item 04 – (Locação 

Extintor Pó Químico Seco (PQS 20 B:C) 6 KG), perfazendo um valor por unidade de R$ 

96,67, totalizando um valor global estimado de R$ 1.353,38 (hum mil, trezentos e cinquenta e 

três reais e trinta e oito centavos); item 05 – (Locação de Extintor Dióxido Carbônico (CO2 

5B:C) 6 KG), perfazendo um valor por unidade de R$ 123,33, totalizando um valor global 

estimado de R$ 123,33 (cento vinte três reais e trinta e três centavos); item 06 – (Locação 

Placas de Saída de Emergência), perfazendo um valor por unidade de R$ 20,00, totalizando 

um valor global estimados de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), de acordo com os 

valores apresentados pela a representante da empresa licitante, na forma de lances verbais 

finais. Totalizando assim para efeito da ata de registro de preços, um valor global estimado de 

R$ 12.423,42 (doze mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos), referente 

ao pregão presencial nº 018/2021. Maiores informações, a partir dos dados gerais do Pregão 

Presencial, na página www.buritialegre.go.gov.br. Buriti Alegre - Goiás, 30 de dezembro de 

2021. André de Sousa Chaves – Prefeito Municipal. 


