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Jandaia
<#ABC#240914#36#285036>

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 026/2021
O Município de Jandaia - GO, torna público que fará realizar no 
dia 15/07/2021 às 08:30h, Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 026/2021 - Tipo Menor Preço Item, objetivando 
contratação de empresa especializada para instauração de processo 
objetivando a realização de concurso público, visando a nomeação 
de cargos de provimento efetivo de fiscais para o Municipal de 
Jandaia-GO. Nos termos da Lei 10.520/02, 8.666/93 e disposições 
do ato convocatório. O Edital completo e outras, informações na sede 
da prefeitura, situada na Av. J.K. de Oliveira, nº 742, Centro, CEP: 
75950-000, fone (64) 992194683, horário das 07:30h às 11:30h e 
das 13:00h às 17:00h ou no site www.jandaia.go.gov.br. Jandaia, 
01/07/2021. LUÍS FERNANDO CANDIDO ALVES - Pregoeiro
<#ABC#240914#36#285036/>

Protocolo 240914

Luziânia
<#ABC#241003#36#285132>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
AVISO DE SUSPENSÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 

2021010926 PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2021
A Equipe de Pregão Presencial da Prefeitura Municipal de Luziânia/
GO, torna público para conhecimento dos interessados, que a 
sessão pública para a realização do Pregão Presencial n° 039/2021 
no dia 05 de julho de 2021 às 09h:30min, fica SUSPENSA, tendo em 
vista a solicitação feita pela Secretaria solicitante para alteração na 
especificação do Termo de Referencia, comunica ainda que o novo 
edital com as devidas alterações, será publicado nos termos das 
Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/12, ficando remarcada a nova 
data para o certame para o dia 16 de julho de 2021 as 09h:30min, 
no mesmo local da primeira sessão. Publique-se. Luziânia-GO, 01 
de julho de 2021. EDIOMAN ANTONIO GOMES DOS SANTOS-Pre-
goeiro Municipal
<#ABC#241003#36#285132/>

Protocolo 241003

Minaçu
<#ABC#241004#36#285134>

AVISO LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MINAÇU-GO, através de sua CPL, torna público 
a abertura de procedimentos de licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, conforme edital e seus anexos, a ser realizado 
na sede da Prefeitura do Município de Minaçu/GO destinado aos 
objetos descritos no dia e horário constante abaixo. A integra do 
Edital estará disponível no Portal da Transparência do Município. 
Site www.minacu.go.gov.br, e na sede da Prefeitura Municipal, no 
Departamento de Licitação e Contrato. Maiores informações pelo 
fone (62) 3379-1020. Minaçu/GO. PREGÃO: 040/2021 DATA: 
19/07/2021 HORÁRIO: 08H30MIN OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, REMOÇÃO 
DE FORRO DE GESSO, PVC, DIVISÓRIA E CANTONEIRAS 
METÁLICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS E 
FUNDOS DO MUNICÍPIO DE MINAÇU - GO. MINAÇU/GO 01 DE 
JULHO DE 2021.CLAUDIA M. AMARAL - PREGOEIRA
<#ABC#241004#36#285134/>

Protocolo 241004

Montes Claros de Goiás
<#ABC#240906#36#285027>

ERRATA PROCESSO Nº 1805/2021 Considerando, que a adminis-
tração pública, pode rever seus atos de oficio, conforme prescreve 
a Sumula 473 do STF. Considerando, que o referido processo 
tramitou com os seguintes dizeres no objeto: “aquisição de generos 
alimenticios para atender a demanda da merenda escolar das 
escolas municipais Maria Raimunda Gomes do Nascimento, Dr. 
Miguel Ferreira Lima, Jose Rosa De Oliviera e escola municipal 
Caiapó e Cemeis professora Leidimar Machado Lopes Roma 
e Jose Dilma Maciel, durante o periodo de junho a dezembro”. 
Considerando, que durante a tramitação do processo, não houve 
aquisição de merenda para os CEMEIS, indicado no objeto cima 
já mencionado, os quais foram incluídos de forma irregular. 

Considerando, que a aquisição da merenda do referido processo 
foi somente para o ensino fundamental, ou seja, as escolas. 
Considerando que o edital foi devidamente publicado conforme a 
legislação vigente, o ato convocatório atendeu todos os princípios 
que norteiam a Administração Pública, não havendo prejuízo para 
o certame e para o erário público. Considerando que o fato de não 
ter sido adquirido a merenda escolar para os CEMEIS não macula 
o procedimento licitatório, uma vez que o objeto restou plenamente 
individualizado no edital, tendo sido o mesmo realizado pelo tipo 
menor preço por item, sendo que tal ato constitui erro material, não 
havendo a necessidade de revogação ou cancelamento do mesmo. 
Resolve: Tornar público a errata, para considera o objeto do referido 
procedimento o seguinte: “aquisição de generos alimenticios para 
atender a demanda da merenda escolar das escolas municipais 
Maria Raimunda Gomes Do Nascimento, Dr. Miguel Ferreira 
Lima, Jose Rosa De Olivierra e escola municipal Caiapó” Núcleo 
de Licitações e Contratos, publique-se, nos mesmos meios que 
publicou o certame, para conhecimento dos interessados. Montes 
Claros de Goiás, 01 de julho de 2021. Dayanna Karla Dutra Lima 
Chefe do Núcleo de Licitações e Contratos
<#ABC#240906#36#285027/>

Protocolo 240906
<#ABC#240930#36#285051>

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL Nº 
22/2021 modalidade: pregão presencial tipo: menor preço por 
item. Finalidade: aquisição de veículo tipo furgoneta, original de 
fábrica, conforme especificações mínimas a seguir: Veículo tipo 
furgoneta, transformada em ambulância simples remoção - Tipo, no 
atendimento da meta do Plato de Trabalho do convenio Processo nº 
201900010048031. O município de Montes Claros De Goiás, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará no dia 14 
de julho de 2021, às 09h00min (nove horas), na sede administrati-
va do município, licitação pública na modalidade pregão presencial. 
As empresas interessadas em participar desta licitação, deverão 
retirar cópia do edital de Pregão Presencial nº. 22/2021, na Sede 
da Prefeitura Municipal de Montes Claros de Goiás - Goiás, onde 
poderá ser adquirido, nos dias úteis, no horário compreendido das 
07h00min às 11h00min e das 13h00min horas às 17h00min, pelo 
telefone (62) 3370-1122, ou pelo site www.montesclarosdegoiás.
go.gov.br. Montes Claros de Goiás, 30 de junho de 2021. Dayanna 
Karla Dutra Lima Pregoeira Municipal
<#ABC#240930#36#285051/>

Protocolo 240930

Montividiu
<#ABC#240902#36#285022>

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 
026/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04171/2021 município 
de Montividiu, Estado de Goiás, torna público que realizará licitação 
no dia 15 de julho de 2021, às 09:00 horas, na sala de licitações, 
Avenida Heide Outa, Quadra 13, lote 01, Setor Vera Cruz, nesta 
cidade, modalidade pregão presencial, tipo menor preço global por 
lote, objeto a aquisição de peças e contratação de serviços para 
conserto do caminhão Iveco Vertis de placa NWN-5208, de acordo 
com termo de referência. Edital e anexos disponíveis no site www.
montividiu.go.gov.br, Informações: (64) 3629-1530 sala de licitações. 
Montividiu/GO, 02 de julho de 2021. Jalmira Maria Silva Ghanem 
Pregoeira
<#ABC#240902#36#285022/>

Protocolo 240902

Niquelândia
<#ABC#241006#36#285136>

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA, pessoa jurídica 
de direito público, com sede na Praça Mestre Dário, n° 01, setor 
Central, Niquelândia - Goiás, através do pregoeiro, instituído pelo 
Decreto 025/2021 de 11/01/2021, torna público, e para conhecimento 
dos interessados, que realizará no dia 15 de JULHO de 2021, 
às 09:00hrs licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 
016/2021, objetivando a AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
AUTOMOTIVOS para reposição e manutenção de veículos da 
frota municipal lotados nos Departamentos e Fundos Municipais 
do Município de Niquelândia. A sessão será realizada na sala da 
Comissão de Licitação, situada a Praça Mestre Dario nº 01 - Setor 
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