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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021

O Município de Davinópolis-GO, situado na rua Dorcília Cândida De Jesus, n.º
02, Centro, torna do conhecimento público que será realizado ás 13:00 horas da tarde, do
dia 19 de julho de 2021, pregão presencial, do tipo menor preço, objetivando a aquisição
de gêneros alimentícios (frutas verduras e legumes), visando atender as necessidades da
secretaria municipal de educação, conforme anexo I - termo de referência do edital. A
cópia completa do edital e seus anexos estão disponíveis na sede administrativa do
município, e pelo site: www.davinópolis.go.gov.br.

Davinópolis-GO, 2 de julho de 2021.
IARA PEREIRA DOS SANTOS

Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021

O Município de Davinópolis-GO, situado na rua Dorcília Cândida De Jesus, n.º
02, Centro, torna do conhecimento público que será realizado ás 09:00 horas da manhã, do
dia 14 de julho de 2021, pregão presencial, do tipo menor preço, objetivando a aquisição
de gêneros alimentícios (supermercado em geral), visando atender as necessidades da
secretaria municipal de educação, conforme anexo I - termo de referência do edital. A
cópia completa do edital e seus anexos estão disponíveis na Sede Administrativa do
Município, e pelo site: www.davinópolis.go.gov.br.

Davinópolis-GO, 29 de junho de 2021.
IARA PEREIRA DOS SANTOS

Presidente
PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEALINA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 1/2021

O Município de Edealina, Estado de Goiás, Torna-se público, para conhecimento
dos interessados, que o MUNICÍPIO DE EDEALINA- GO, por meio de seu Pregoeiro e Equipe
de Apoio, designados pelo Decreto nº 021/2021, realizará licitação, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR VALOR GLOBAL, nos
termos do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas
neste Edital. Data da sessão: 15 de julho de 2021, Horário: 09:00 horas, Local: Portal de
Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br Maiores informações,
bem como o edital, poderão ser obtidas www.edealina.go.gov.br .

FABIANE DE ASSIS E SILVA
Presidente da CPL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021

A Prefeitura Municipal de Edealina Goiás torna público que no dia 20/07/2021,
às 08:30 hrs, no prédio da câmara municipal de Edealina - GO, Rua Pedro José Leandro,
Quadra 05 , Lt 01, numero 13, Câmara Municipal - Edealina-GO, será realizado licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS, tipo menor preço por item, para
a modalidade REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de pessoa jurídica
especializada no fornecimento de materiais odontológicos para atender o Fundo Municipal
de Saúde do município de Edealina - GO detalhado no termo de referência. O Edital está
publicado no Site www.edealina.go.gov.br sendo que maiores informações poderão ser
obtidos na Prefeitura Municipal de Edealina - Rua 21 - Quadra 4 - Centro - Edealina-GO -
Fone: 3480-1133, das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min, nos dias úteis

ou pelo e-mail edealina.licitacao@gmail.com. Publique-se.

Edealina- GO, 16 de junho de 2021.
FABIANE DE ASSIS E SILVA

Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA

AVISO DE CREDENCIAMENTO N° 4/2021

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FAZENDA NOVA, Estado de Goiás, torna
público que fará realizar, na sede da Prefeitura Municipal, na Av. Goiás nº 551, Centro,
procedimento para credenciamento público, EDITAL Nº 04/2021, de profissional da saúde
pessoa física ou jurídica para prestação de serviços públicos de saúde no Hospital
Municipal no ano de 2021, a vaga, jornada de trabalho e demais condições estarão
especificadas no Termo de Referência do Edital. Os documentos para credenciamento
deverão ser apresentados nos dias 06/07/2021, 07/07/2021 ou 08/07/2021 das 08h00m às
11h00m, e das 13h00m às 17h00m, nos termos do Edital que estará disponível no site do
município no endereço: www.fazendanova.go.gov.br. Informações pelo telefone (62) 3382-
1231 ou e-mail cplfazendanova@gmail.com.

Fazenda Nova - GO, 2 de julho de 2021.
NEIBE BASÍLIO RIOS

Secretário Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 11/2021

O MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA Estado de Goiás, faz a saber, aos
interessados que, Houve um erro no item 8.10 do Edital nº 011/2021,
relativamente a apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis, um dos documentos exigidos para a habilitação dos licitantes. Assim
sendo, o item 8.10 do referido edital fica retificado, passando a vigorar com
a seguinte redação: "8.10 - Balanço patrimonial e Demonstrações Contábeis do
último exercício exigível, assinado por contabilista habilitado e pelo
representante da empresa, e demonstrações contábeis do último exercício
social, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial, exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios". A
data de abertura fica prorrogada para o dia 15/07/2021 ás 09:0h. Conforme
descrito no Edital e seus anexos que estarão disponíveis junto ao site
www.goianesia.go.gov.br. Informações complementares no endereço acima
citado ou pelo telefone (062) 3389-9449.

Goianésia - Goiás, 2 de julho de 2021.
RAIMUNDO DO CARMO RAPOSO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍTA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021

A Comissão de Licitação do Município de Guaraíta, torna público aos
interessados, que estará recebendo envelopes "documentação" e "proposta", em sua sede,
às 08hs:30min, para abertura no dia 26/07/2021, referente à licitação, na modalidade de
tomada de preços nº 001/2021 (Processo nº 2309/2021), sob o regime de empreitada por
preço global, tipo menor preço, destinada a construção de praça, mediante contrato de
repasse OGU nº 884701/2019. O Edital e seus anexos, encontram-se disponíveis no site:
www.guaraita.go.gov.br. O Projeto de engenharia também poderá ser acessado na
Plataforma Mais Brasil.

Guaraíta/GO, 1º de julho de 2021.
LUANA SOARES RAMOS COELHO

Presidente da Comissão de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021

A Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá, torna público, que no dia
15/07/2021, às 09h, no auditório da Prefeitura, realizará certame licitatório Pregão
Presencial, para registro de preços visando à contratação de empresa para fornecimento
de refeições prontas (marmitex) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal
de Saúde. Para maiores informações, retirada do edital e caderno de licitações, procurar a
Equipe de Licitações na sede da Secretaria Municipal de Saúde, na Av. Paulo Alves, esq. c/
Av. JK, Qd. 29, Lt. 18, Centro, Jaraguá/GO, das 08h as 11h e 13h as 17h, Tel:(62)3326-4445,
pelo e-mail:licitacaosaude@jaragua.go.gov.br ou retire o edital no site:
www.jaragua.go.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021

A Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá, torna público, que no dia
15/07/2021, às 13h, no auditório da Prefeitura, realizará certame licitatório Pregão
Presencial, para Registro de Preços visando a Aquisição de Pneus e Bicos com válvulas para
os veículos (carros e motocicletas), em atendimento as necessidades da Secretaria de
Saúde. Para maiores informações, retirada do edital e caderno de licitações, procurar a
Equipe de Licitações na sede da Secretaria Municipal de Saúde, na Av. Paulo Alves, esq. c/
Av. JK, Qd. 29, Lt. 18, Centro, Jaraguá/GO, das 08h às 11 e 13h as 17h, Tel:(62)3326-4445,
pelo E-mail: licitacaosaude@jaragua.go.gov.br ou retire o edital no site:
www.jaragua.go.gov.br.

Jaraguá, 2 de julho de 2021.
DENISE GABRIELA DIAS

Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL ARP Nº 40/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021011931
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 ARP n° 040/2021 no dia 06 de julho de 2021 às 09h:00min, 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 19 de julho de 2021 as 09h:00min, no
mesmo local da primeira sessão. Publique-se.

Luziânia-GO, 2 de julho de 2021.
EDIOMAN ANTONIO GOMES DOS SANTOS -

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 41/2021

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: 041/2021 DATA:
20/07/2021 HORÁRIO: 08H30MIN OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios
(ração) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura
e Transportes e Fundo Municipal De Saúde do Município De Minaçu - Go.

MInaçu/GO, 2 de julho de 2021.
CLAUDIA M. AMARAL

Pregoeira

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2021

O MUNICÍPIO DE MINAÇU-GO, através de sua CPL, TORNA PÚBLICO a
abertura de procedimentos de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS,
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 (62) 9.9335-0347. Minaçu/GO. TOMADA
DE PREÇO: 004/2021 DATA: 27/07/2021 HORÁRIO: 08h45min Objeto: a
contratação de empresa especializada de engenharia civil, para a execução de
gerenciamento, assessoramento e fiscalização das obras provenientes de
RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E LAUDOS
TÉCNICOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS, EM ATENDIMENTO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES DE MINAÇU-GO.

Minaçu - GO, 2 de julho de 2021.
SILVANE FERREIRA DOS SANTOS -

Presidente da CPL
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