
31Diário OficialGOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 02 DE AGOSTO DE 2021
ANO 184 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.605

DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, de acordo com o edital 
e seus anexos, que poderão ser obtidos nos endereços www.
itaberai.go.gov.br, gov.br/compras ou junto ao Dep. de Licitações do 
Município. Maiores informações pelo e-mail licita@itaberai.go.gov.
br, Itaberaí aos 30 de julho de 2021. Divino Rodrigues de Sousa - 
Presidente da CPL.
<#ABC#246172#31#291067/>

Protocolo 246172

Itauçu
<#ABC#246255#31#291163>

MUNICÍPIO DE ITAUÇU ESTADO DE GOIÁS PROCESSO N° 
3212/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 A V I S O D E E D I 
T A L O MUNICÍPIO DE ITAUÇU, Estado de Goiás, pessoa jurídica 
de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 00.167.437/0001-14, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação, conforme Decreto 
n° 155/2021, no uso de suas atribuições legais, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, no dia 17 de agosto de 2021, às 09:00 horas, conforme 
descrito no Edital e seus Anexos, nos termos da Lei 8.666/93 e 
modificações posteriores e demais legislações aplicáveis à matéria, 
objetivando a Contratação de empresa especializada em engenharia 
para execução de serviços de recapeamento asfáltico em ruas do 
Município de Itauçu, sob regime de empreitada por preço global, nos 
termos do Contrato de Repasse n° 908973/2020, firmado entre o 
Município de Itauçu e a União Federal por intermédio do Programa 
Ministério do Desenvolvimento  Regional, representado pela Caixa 
Econômica Federal, conforme especificações técnicas estabe-
lecidas no Memorial Descritivo, Projeto de Engenharia, Planilha 
Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais partes 
integrantes e complementares do Edital. O Edital, seus Anexos e 
outras informações poderão ser obtidas na sede administrativa da 
Prefeitura Municipal de Itauçu, situada à Praça Ilete Bueno, N° 285, 
Centro, Itauçu, Estado de Goiás, na Sala da Superintendência de 
Licitações, Contratos e Convênios, em dias úteis, das 07:30 às 11:30 
horas e das 13:00 às 17:00 horas, ou através do e-mail ita.licitacao@
gmail.com, ou pelo telefone (62) 3378-1271, ou ainda pelo Portal 
Eletrônico Oficial (www.itaucu.go.gov.br). Prefeitura Municipal de 
Itauçu, aos 02 dias do mês de agosto de 2021. CLAUDIA HORRANA 
DE OLIVEIRA FAGUNDES FERREIRA Presidente da CPL
<#ABC#246255#31#291163/>

Protocolo 246255

Luziânia
<#ABC#246139#31#291036>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL ARP Nº 046/2021

A Prefeitura de Luziânia, Estado de Goiás, torna público que fará 
realizar, no dia 16/08/2021, às 09:30 horas, na Sala de Reuniões 
da CPL, PREGÃO PRESENCIAL ARP 046/2021. Objeto: Eventual 
e futura aquisição de materiais de construção, hidráulico, elétrico 
e ferramentas para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e Trabalho. 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, 30 de Julho de 
2021. Edioman A. G. dos Santos-Pregoeiro.
<#ABC#246139#31#291036/>

Protocolo 246139

Mara Rosa
<#ABC#246226#31#291128>

Prefeitura Municipal de Mara Rosa
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 

ELETRONICO Nº 024/2021
OBJETO: Aquisição de 01 (um) ventilador pulmonar pressométrico e 
volumétrico DATA DE ABERTURA: 13/08/2021; HORÁRIO: 14:00h.  
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal, www.comprasnet.
gov.br RETIRADA DO EDITAL: Na sede da Prefeitura ou no site: 
www.mararosa.go.gov.br Mara Rosa, 30 de julho de 2021.VIVIANY 
KAROLINY AZEVEDO SILVA - Pregoeira
<#ABC#246226#31#291128/>

Protocolo 246226

<#ABC#246227#31#291129>

Prefeitura Municipal de Mara Rosa
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 

ELETRONICO Nº 025/2021
OBJETO: Aquisição de 01 (um) veiculo, novo, 0 km DATA DE 
ABERTURA: 13/08/2021; HORÁRIO: 09:00h.  LOCAL: Portal de 
Compras do Governo Federal, www.comprasnet.gov.br RETIRADA 
DO EDITAL: Na sede da Prefeitura ou no site: www.mararosa.
go.gov.br Mara Rosa, 30 de julho de 2021.VIVIANY KAROLINY 
AZEVEDO SILVA - Pregoeira
<#ABC#246227#31#291129/>

Protocolo 246227

Minaçu
<#ABC#246141#31#291039>

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2021 
PROCESSO 4921/2021

O Município de Minaçu, Estado de Goiás, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados que, devido ao grande número de questionamentos a 
CPL sobre a ausência de clausula que impõem a comprovação de 
que os licitantes apresentem no dia do certame, CRLV  (Certificado 
de Registro e Licenciamento do Veículo), constando ao menos o 
nome do veículo, marca/modelo, ano de fabricação, e capacidade 
de passageiros, o qual será retificado segundo a orientação e 
supervisão do setor jurídico. E principalmente sobre o preço médio 
constante no Termo de Referência, já que os preços praticados 
estão na mesma monta dos preços praticados em 2017 , em total 
dissonância com os preços praticados nas cidades vizinhas  e 
em completo descompasso com a realidade inflacionaria dos 
últimos meses, determina a SUSPENSÃO do certame para que 
o processo volte ao setor competente pra realizar nova cotação, 
dessa vez mais ampla, para que o preço médio retrate a realidade 
do valor de mercado, em respeito aos princípios administrativos e 
outros princípios que balizam os procedimentos licitatórios. Outras 
informações poderão ser obtidas diretamente com a Comissão de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Minaçu-GO, no endereço Av. 
Amazonas, 295, Centro, Minaçu/GO ou pelo e-mail: licitacaomina-
cu@minacu.go.gov.br.  Minaçu - GO, aos 23 dias do mês de Julho 
de 2021 . CLAUDIA MESQUITA AMARAL - Pregoeira
<#ABC#246141#31#291039/>

Protocolo 246141

Mineiros
<#ABC#246131#31#291027>

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS No 016/2021
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Mineiros 
- SAAE, com sede a Praça Coronel Carrijo, 001- Centro, Mineiros - 
GO, torna público, por meio da Comissão Permanente de Licitação a 
abertura de prazo para apresentação de propostas para a realização 
de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS No 016/2021, 
do tipo técnica e preço com critério de julgamento de menor preço 
global, visando à Contratação de empresa especializada para 
elaboração de projetos executivos referentes a reurbanização dos 
córregos de Mineiros. 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. Somente 
poderão participar da Licitação as empresas inscritas no Cadastro 
de Fornecedores do Município de Mineiros, ou que atenderem a 
todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro 
dia anterior à data de recebimento das propostas. Os envelopes de 
habilitação e proposta deverão ser entregues até às 09h (nove horas) 
do dia 02 de setembro de 2021, para abertura às 09h30min (nove 
horas e trinta minutos) do dia 02 de setembro de 2021, conforme 
disposições do edital. Informações: licitacao@minei ros.go.gov.br. 
Mylla Cristtyan Barbosa Brito - Presidente da Comissão de Licitação
<#ABC#246131#31#291027/>

Protocolo 246131
<#ABC#246142#31#291038>

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS No 017/2021
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Mineiros 
- SAAE, com sede a Praça Coronel Carrijo, 001 - Centro, Mineiros - 
GO, torna público, por meio da Comissão Permanente de Licitação a 
abertura de prazo para apresentação de propostas para a realização 
de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS No 017/2021, 
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