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PRESENCIAL nº 016/2021, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com 
a finalidade de aquisição de 01 (um) aparelho de ultrassom novo, 
sem uso, para diagnóstico por imagem, conforme a descrição no 
Termo de Referência - Anexo I do Edital, para atender a proposta do 
Plano de Trabalho n° 2020.000100057-59, firmado com a Secretaria 
de Estado da Saúde de Goiás, visando atender as necessidades 
do Fundo Municipal de Saúde de Itarumã/GO, nos termos do Edital 
e seus Anexos. O Edital completo, com especificações completas 
dos itens, estará disponível aos interessados no Setor de Licitação 
do Município, no endereço acima, e informações pelo telefone: (64) 
3659-1254 ou no site www.itaruma.go.gov.br , Itarumã/GO, 01 de 
junho de 2021. Fausto Patrocínio de Freitas.
<#ABC#235370#41#278748/>

Protocolo 235370

Jandaia
<#ABC#235406#41#278789>

EXTRATO PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2021
O Fundo Municipal de Saúde de Jandaia-GO, torna público que 
realizará, PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2021, através do Portal 
de Compras do Governo Federal - Compras Net, tipo (menor preço) 
por (item), objetivando o registro de preço para futura e eventual 
aquisição de equipamentos hospitalares, maquinas, utensílios 
domésticos e mobiliários em geral destinados ao Hospital Municipal 
de Jandaia-GO, sendo por intermédio da Emenda Parlamentar 
Federal de nº 29270001, conforme Proposta de Aquisição de 
Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Es-
pecializada de n° 10472.663000/1200-02, firmados entre Ministério 
da Saúde e o Fundo Municipal de Saúde de Jandaia-GO, no 
dia16/06/2021 às 08h30min. Mais informações na sede da Prefeitura 
Municipal das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, 
pelos telefones 64-99219-4683 64-3563-2005, no site www.jandaia.
go.gov.br no campo licitação ou pelo e-mail: licitação.jandaia.go@
gmail.com Jandaia, 01/06/2021. Luís Fernando Candido -ALVES - 
Pregoeiro
<#ABC#235406#41#278789/>

Protocolo 235406
<#ABC#235409#41#278792>

EXTRATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021
O Fundo Municipal de Saúde de Jandaia-GO, torna público que 
realizará, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021, através do Portal 
de Compras do Governo Federal - Compras Net, tipo (menor preço) 
por (item), objetivando o registro de preço para futura e eventual 
aquisição de aparelhos, equipamentos hospitalares e mobiliários 
em gerais destinados ao Hospital Municipal de Jandaia-GO, 
sendo por intermédio da Emenda Parlamentar Federal de nº 
29270001, conforme Proposta de Aquisição de Equipamento e 
Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada de 
n° 10472.663000/1200-04, firmados entre Ministério da Saúde e 
o Fundo Municipal de Saúde de Jandaia-GO, no dia 18/06/2021 
às 08h30min. Mais informações na sede da Prefeitura Municipal 
das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, pelos 
telefones 64-99219-4683 64-3563-2005, no site www.jandaia.
go.gov.br no campo licitação ou pelo e-mail: licitação.jandaia.go@
gmail.com Jandaia, 01/06/2021. Luís Fernando Candido Alves - 
Pregoeiro
<#ABC#235409#41#278792/>

Protocolo 235409
<#ABC#235412#41#278800>

EXTRATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021
O Fundo Municipal de Saúde de Jandaia-GO, torna público que 
realizará, pregão eletrônico nº 015/2021, através do Portal de 
Compras do Governo Federal - Compras Net, tipo (menor preço) 
por (item), objetivando registro de preço para futura e eventual 
aquisição de aparelhos, equipamentos hospitalares, mobiliários em 
geral, máquinas, equipamentos energéticos e outros destinados 
ao Hospital Municipal de Jandaia-GO, sendo por intermédio da 
Emenda Parlamentar Federal de nº 40830016, conforme Proposta 
de Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade 
de Atenção Especializada de n° 10472.663000/1200-03, firmados
entre Ministério da Saúde e o Fundo Municipal de Saúde de 
Jandaia-GO, no dia 22/06/2021 às 08h30min. Mais informações 
na sede da Prefeitura Municipal das 08h00min às 11h00min e das 
13h00min às 17h00min, pelos telefones 64-99219-4683 64-3563-
2005, no site www.jandaia.go.gov.br no campo licitação ou pelo 
e-mail: licitação.jandaia.go@gmail.com Jandaia, 01/06/2021. Luís 
Fernando Candido Alves - Pregoeiro
<#ABC#235412#41#278800/>

Protocolo 235412

Luziânia
<#ABC#235338#41#278713>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

2021015081 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
001/21 TIPO: MELHOR TÉCNICA

OBJETO: prestação de serviços de publicidade, compreendendo o 
conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por 
objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, 
a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da 
execução externa e a distribuição de publicidade de interesse da 
PREFEITURA  aos veículos e demais meios de divulgação, com o 
intuito de atender ao princípio da Publicidade e ao direito à informação, 
de difundir idéias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar 
o público em geral, tudo de acordo com a Lei nº 12.232, de 29.04.10, 
mediante a aplicação, de forma complementar, das Leis nº 4.680, 
de 18.06.65 e do Decreto nº 57.690, de 01/02/1966, das Normas-
-Padrão da Atividade Publicitária do CENP (Conselho Executivo das 
Normas-Padrão) e Lei nº 8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores. 
DATA/HORÁRIO: 20 de julho de 2021 às 09h00mim MAIORES 
INFORMAÇÕES: O edital completo poderá ser retirado na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Luziânia-GO, situada na Praça 
Nirson Carneiro Lobo - Centro - Luziânia-GO - Fone: 61 - 3906-3080 
e 61 - 99666-8309, das 09h00min às 11h00min e das 14h00min 
às 16h00min, nos dias úteis e no Site www.luziania.go.gov.br, 
onde o presente Edital estará disponível a partir desta publicação. 
Publique-se. Luziânia-GO, aos 27 de maio de 2021. RODRIGO DE 
BRITO RODRIGUES - Presidente da CPL
<#ABC#235338#41#278713/>

Protocolo 235338

Mineiros
<#ABC#235414#41#278804>

AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

Retificado - Republicado
O MUNICÍPIO DE MINEIROS, inscrito no CNPJ sob o nº 
02.316.537/0001-90 com sede na Praça Coronel Carrijo, 001, 
Centro, através da Comissão Permanente de Licitação, torna pública 
a retificação do Edital para realização de licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo menor preço global, visando à 
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia 
para execução da obra de pavimentação asfáltica em vias urbanas 
no Município. de Mineiros - GO. O regime de execução será a 
Empreitada por preço Unitário e o certame se regerá nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais dispositivos aplicáveis. 
O instrumento convocatório encontra-se disponível na íntegra, 
para consulta e impressão, no portal eletrônico do Município - 
www.mineiros.go.gov.br. Poderão participar os licitantes que 
apresentarem os envelopes de habilitação e proposta até às 09h 
(nove horas) do dia 05 de julho de 2021, para abertura às 13:30h 
(treze horas e trinta minutos) do mesmo dia, conforme disposições 
do edital. Informações: licitacao@mineiros.go.gov.br.  MYLLA 
Cristtyan Barbosa Brito - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação
<#ABC#235414#41#278804/>

Protocolo 235414

Mozarlândia
<#ABC#235323#41#278696>

AVISO DE ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO 
ELETRÔNICO (SRP) Nº 013/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 7224/2021
O Município de Mozarlândia-GO, através do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE-FMS, avisa a todos interessados a ALTERAÇÃO DA DATA 
DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2021, o qual 
realizará no dia 15/06/2021 - às 08h30mim no endereço eletrônico 
www.bllcompras.com. (http://bll.org.br/editais/), o pregão eletrônico 
nº 013/2021, Registro de Preço, para  que fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão, na forma Eletrônica, para contratação, futura, 
eventual e parcelada de empresa para o fornecimento de EPIS, 
MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEL E TESTES DE COVID 
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