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será realizada às 10hr00min do dia 21 de julho de 2021. Os 
interessados poderão adquirir o edital de segunda a sexta-feira, das 
7:00 às 11:00 hs e das 13:00 às 17:00 hs, na sala da comissão 
de licitações situada  Prefeitura, na Rua Guarda-Mor, s/n Jaupaci, 
Goiás. Inf. 064 3688-1113 e 3688-1120. Jaupaci, 05 de julho de 
2021. Cristhofer Lyndeberg P. Viana Presidente da CPL
<#ABC#241405#37#285588/>

Protocolo 241405
<#ABC#241514#37#285715>

ERRATA AO AVISO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 
01/2021

O Município de Jaupaci, Estado de Goiás, torna público para 
conhecimento dos interessados, ERRATA a Publicação de Edital de 
Tomada de Preço 01/2021: onde se lê R$ 292.128,77 (duzentos 
e noventa e dois mil cento e vinte oito reais e setenta e sete 
centavos), leia-se R$ 292.128,84 (duzentos e noventa e dois mil 
cento e vinte oito reais e oitenta e quatro centavos). Maiores 
informações e consultas com o Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações, das 07hr00min às 11hr00mim, e das 13hr00min as 
17hr00min, através do telefone (64) 3688-1120 ou 3688-1133.
Jaupaci-GO. 05 de julho de 2021.
Cristhofer Lyndeberg P. Viana Presidente da Comissão de 
Licitação
<#ABC#241514#37#285715/>

Protocolo 241514

Joviânia
<#ABC#241463#37#285660>

ESTADO DE GOIÁS PREFEITURA MUNICIPAL DE JOVIÂNIA 
AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2021 
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a seleção das propostas 
para contratação de empresa prestadora de serviços especializada 
em Fotocópias, destinado a Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura de Joviânia, conforme especificações e condições constantes 
do Edital e seus Anexos. SESSÃO DE ABERTURA: 21/07/2021 
- HORA: 09h00min. LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA: Avenida Sete de Setembro, Quadra 25, Lote 14, Novo 
Loteamento, Joviânia - Go. TIPO: Menor Preço Global. REGÊNCIA 
LEGAL: Leis nº 10.520, de 17/07/2002 e 8.666, de 21/06/1993. 
SITE: Retirada do Edital e Anexos no site www.joviania.go.gov.br. 
INFORMAÇÕES: Avenida Sete de Setembro, Quadra 25, Lote 14, 
Novo Loteamento, Joviânia - Go, ou pelo e-mail jovianiacpl@gmail.
com, em dias úteis no horário de expediente. Joviânia - GO, 06 de 
julho de 2021. JONAS DIAS DE SOUZA Pregoeiro em Exercício
<#ABC#241463#37#285660/>

Protocolo 241463
<#ABC#241472#37#285670>

REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021 OBJETO: 
Prestação de Serviços de Transporte de Pacientes para fora do 
Municipio, tendo como percuso - Joviânia x Goiânia, Joviânia x 
Santa Helena, Joviânia x Anápolis, Joviânia x Trindade e Joviânia 
x Brasília. O Prefeito Municipal de Joviânia, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
5147/2021; Considerando que compareceram apenas 02 (duas) 
empresas; Considerando o número reduzido de participantes; 
Considerando que uma das empresas foi impossibilitada de dar 
lances (por ausência de documentação na etapa do credencia-
mento); Considerando a baixa competitividade entre os licitantes; 
Considerando que a municipalidade pode conseguir melhores preços 
repetindo o certame; Desta forma, frente aos considerandos acima, 
não há conveniência a Administração Pública em manter a presente 
licitação, neste sentido pode a Administração Pública exercer sua 
competência discricionária, para revogar. A licitação, como qualquer 
outro procedimento administrativo, é suscetível de anulação, em 
caso de ilegalidade, e revogação, por conveniência e oportunidade, 
nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93 e das Súmulas 346 e 473/STF. 
Mesmo após a homologação ou a adjudicação da licitação, a Admi-
nistração Pública está autorizada a anular o procedimento licitatório, 
verificada a ocorrência de alguma ilegalidade, e a revogá-lo, no 
âmbito de seu poder discricionário, por razões de interesse público 
superveniente. (Nesse sentido: MS 12.047/DF, 1ª Seção, Rel. Min. 
Eliana Calmon, DJ de 16.4.2007; RMS 1.717/PR, 2ª Turma, Rel. 
Min. Hélio Mosimann, DJ de 14.12.1992). Assim, está devidamente 
fundamentada a presente decisão, conseqüentemente, perfeita-
mente legal a revogação da licitação. ANTE AO EXPOSTO, declaro 
revogada a licitação pela modalidade do pregão presencial, nos 

termos do Edital n. 020/2021, por razões de interesse público, como 
fundamentado na presente decisão. Determino a intimação das 
empresas licitantes do desfazimento da licitação, possibilitando a 
sua manifestação, caso haja interesse, frente aos princípios do con-
traditório e ampla defesa, com base no artigo 49, §3º da Lei 8666/93. 
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Joviânia/Goiás, 01 de julho de 
2021 RENIS EUSTAQUIO GONÇALVES Prefeito
<#ABC#241472#37#285670/>

Protocolo 241472

Luziânia
<#ABC#241508#37#285709>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL ARP Nº 042/2021

A Prefeitura de Luziânia, Estado de Goiás, torna público que fará 
realizar, no dia 16/07/2021, às 14:00 horas, na Sala de Reuniões 
da CPL, PREGÃO PRESENCIAL ARP 042/2021. Objeto: Eventual 
e futura aquisição de gêneros alimentícios (pão francês, biscoito 
de sal, biscoito de doce recheado, frutas, café, manteiga de leite, 
açúcar, guardanapos e copos descartáveis) para a Secretaria 
Municipal de Administração. Os interessados poderão obter cópia 
do Edital no site www.luziania.go.gov.br e esclarecimentos pelo fone 
61-3906-3652/3524, email cpl.luziania@gmail.com , Luziânia, 05 de 
Julho de 2021. Edioman A. G. dos Santos-Pregoeiro.
<#ABC#241508#37#285709/>

Protocolo 241508

Mairipotaba
<#ABC#241402#37#285584>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA-GOIAS. AVISO 
DE LICITACAO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. A Prefeitura 
Municipal de Mairipotaba-GO torna público para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, em sua sede, na Secretaria de Ad-
ministração, a Rua João Manoel, nº. 83, Centro, CEP: 75.630-000, 
nesta cidade, em sessão publica, na forma das Leis n° 10.520/02 
e 8.666/93, a seguinte licitação: Modalidade: Pregão Presencial n. 
013/2021; Tipo: Menor Preço por Item; Data e Horário: 20/07/2021 
às 07h30min; Objeto: Contratação de empresa para fornecimento 
de materiais de consumo (brinquedos, cama, mesa e banho, copa 
e cozinha, embalagens de presentes, enfeites natalinos) e materiais 
permanente (eletrodomésticos) destinado a atender aos órgãos do 
município de Mairipotaba - GO, no exercício de 2021, conforme 
especificados no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante 
do presente Edital. Cópia do Edital e informações no endereço 
acima, pelo Fone (64-3604-1101) ou www.mairipotaba.go.gov.br 
Mairipotaba/GO, 06/07/2021.  Rogério Marcus de Almeida Assis 
Pregoeiro 
<#ABC#241402#37#285584/>

Protocolo 241402

Nova América
<#ABC#241517#37#285719>

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 011/2021 a prefeitura municipal 
de Nova América-GO, com endereço na Av. JK, n° 329, Centro, 
torna público que fará realizar licitação na modalidade de pregão 
presencial nº 11/2021, tipo menor preço por ítem no dia *16 de 
julho de 2021 as 14:00* para contratação de serviço de locação de 
sistema de informática (software) de gestão pública, módulos: or-
ganizacional, contabilidade, recursos humanos, gestão de compras, 
arrecadação, portal de transparência e aplicativos de gestão admi-
nistrativa, financeira e nota fiscais eletrônica para atendimento ao 
município de Nova América-Go, com acesso a quaisquer dispositivos 
eletrônico via internet (celular, tablet, etc) pelo período de 12 (doze) 
meses. O edital completo poderá ser obtido na prefeitura municipal 
de Nova América, Av. JK, n° 329, Centro, Nova América-Go, nesta 
cidade. Os interessados deverão levar no departamento de licitação, 
um pen-drive com capacidade suficiente para cópia do edital e 
anexos, sendo que a cópia em mídia será fornecida sem qualquer 
ônus. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (62) 
3345-6144 Ramal 211 no departamento de licitações e contratos, 
e pelo endereço eletrônico cpl@novaamerica.go.gov.br de segunda 
a sexta-feira, no horário das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 
horas. Frederico Junior da Silva - Pregoeiro
<#ABC#241517#37#285719/>

Protocolo 241517
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