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Itapirapuã
<#ABC#246699#51#291675>

MUNICÍPIO DE ITAPIRAPUÃ
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2021

O Município de Itapirapuã, torna público que no dia 16/08/2021 às 
09:00h, na sala de licitação da Prefeitura, será realizado licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por item, 
para aquisição de veículo novo (Recurso Estadual Processo nº. 
202100010009036), conforme Edital. Maiores informações serão 
obtidas na Prefeitura Municipal, com sede na Praça Marechal 
Rondon, nº. 47, Centro, ou pelo fone: (62) 3374 1221 no horário das 
08:00h as 11:00h, e das 13:00h as 17:00h. Itapirapuã, Goiás, 03 
de agosto de 2021. Milton Dias Santana Neto - Pregoeiro Municipal
<#ABC#246699#51#291675/>

Protocolo 246699

Luziânia
<#ABC#246663#51#291639>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL ARP Nº 044/2021

A Prefeitura de Luziânia, Estado de Goiás, torna público que fará 
realizar, no dia 19/08/2021, às 09:30 horas, na Sala de Reuniões da 
CPL, PREGÃO PRESENCIAL ARP 044/2021. Objeto: Eventual e 
futura aquisição de materiais esportivos para a Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer. 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, 03 de Agosto 
de 2021. Edioman A. G. dos Santos-Pregoeiro.
<#ABC#246663#51#291639/>

Protocolo 246663

Montividiu do Norte
<#ABC#246676#51#291652>

CONCURSO PÚBLICO N. 001/2019
EDITAL N. 007 - REABRE INSCRIÇÕES E DIVULGA NOVO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO
O MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU DO NORTE-GO, através da 
Comissão Especial do Concurso Público, constituída pelo Decreto 
nº. 088/2019, tendo em vista o cumprimento do Despacho nº 
0878/2021 do TCM-GO no processo nº 14691/2019, aprova e 
torna público, o edital nº. 007 para reabrir as inscrições para os 
cargos de Engenheiro Ambiental e Engenheiro Civil e divulgar novo 
cronograma de execução do concurso público. O edital completo 
estará disponível no placar da Prefeitura Municipal e nos sites 
www.ganzaroliassessoria.com.br e www.montividiudonorte.go.gov.
br. Montividiu do Norte, 04/08/2021. Mônica Maria da Silva Pedro 
Gonçalves - Presidente da CECP.
<#ABC#246676#51#291652/>

Protocolo 246676

Padre Bernardo
<#ABC#246574#51#291535>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO-GO
AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Eletrônico n. 021/2021

O Município de Padre Bernardo-GO, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de 
PREGÃO na forma ELETRONICO, cujo objeto é o registro de preços 
para eventual e futura contratação de empresa ou pessoa física para 
locação de caminhões basculante com motorista. A realizar-se no 
dia 17 de agosto de 2021, às 08:00hs - horário de Brasília. O Edital 
completo está à disposição nos sites: www.padrebernardo.go.gov.
br e www.bll.org.br. Maiores informações: 61-3633-1794. Padre 
Bernardo, 02 de agosto de 2021. Fabiano Rodrigues da Silva - 
Pregoeiro
<#ABC#246574#51#291535/>

Protocolo 246574

Perolândia
<#ABC#246552#51#291509>

MUNICIPIO DE PEROLÂNDIA ESTADO DE GOIÁS AVISO DE 
EDITAL LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 o Fundo 
Municipal de Saúde, por meio de seu pregoeiro e equipe de apoio, 
designados pelo Decreto Nº 117, de 17 de março de 2021, com sede 

na rua José Alves Vilela, S/N, no Centro Administrativo Municipal, na 
cidade de Perolândia, Estado de Goiás, torna público que no dia 18 
de agosto de 2021, às 08h00min, na sala de reuniões da prefeitura 
municipal, será realizada licitação na modalidade pregão presencial, 
visando o registro de preço, do tipo “menor preço por item”, para 
a aquisição de materiais hospitalares descartáveis, instrumentais 
cirúrgicos e ambulatoriais, equipamentos hospitalares e materiais 
e instrumentos odontológicos, para manutenção da Secretaria 
Municipal de Saúde Perolândia Goiás, conforme especificação 
contida no termo de referencial do edital (anexo I), processada 
nos autos 7095/2021. Todos os critérios e condições do Certame 
constam deste edital e seus anexos, que se encontram afixados no 
Placard Oficial da Prefeitura e à disposição dos interessados no site 
www.perolandia.go.gov.br, www.diariomunicipal.com.br/agm/,  e na 
Secretaria Municipal de Administração, das 08h00min às 11h00min, 
e das 13h00min às 17h00min, para as informações necessárias. 
Tudo de acordo com o que determina a Lei Federal nº 10.520/02, 
subsidiariamente, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações. Município de Perolândia, 03 de agosto de 2021. 
Tânia Cristina Alves dos Santos Pregoeira Municipal
<#ABC#246552#51#291509/>

Protocolo 246552
<#ABC#246662#51#291637>

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01, DE 03 DE AGOSTO DE 2021. 
O município de Perolândia, através de sua pregoeira senhora Tânia 
Cristina Alves dos Santos, no uso de suas atribuições, torna público 
a seguinte retificação ao edital 016/2021 de 28 de julho de 2021, 
cujas alterações estão a seguir elencadas, alterando-se a data 
da realização do certame para 17 de agosto de 2021 para fins de 
atendimento ao paragrafo quarto do artigo da lei 8666/1993. Onde 
se lê no edital:1. Do objeto-1.1 A presente licitação tem como objeto 
a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica ad-
ministrativa na gestão do Sistema Único de Ação Social - SUAS, 
no acompanhamento da gestão e dos processos de articulação e 
integração entre serviços, programas e projetos, em consonância 
com os níveis de complexidade do SUAS: Proteção Social Básica e 
Especial promovendo o fortalecimento das ações profissionais das 
equipes de trabalho do SUAS, gestão dos Programas Habitacionais 
de Interesse Social, sendo tais serviços assim caracterizados: 1.1.1 
- Serviço de Assessoria e Consultoria ao Órgão Gestor, quanto à 
gestão da informação, gestão financeira, Prestação de Contas, mo-
nitoramento e acompanhamento dos Censo SUAS; 1.1.2 - Serviço de 
Assessoria, consultoria e acompanhamento IGD/SUAS e IGD/PBF e 
Assessorar a Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família 
conforme as orientações e normas estabelecidas pelo MDS; 1.1.3 
- Apoio Técnico aos profissionais do sistema único de assistência 
social para qualificar os serviços na proteção social básica e proteção 
social especial; 1.1.4 - Apoio Técnico a elaboração de legislação 
pertinente a implantação de Programas Habitacionais de Interesse 
Social, gestão dos Programas Habitacionais de Interesse Social; 
Leia-se no edital:1 - Do objeto.1.1 A presente licitação tem como 
objeto a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica 
administrativa na gestão do Sistema Único de Ação Social - SUAS, 
no acompanhamento da gestão e dos processos de articulação e 
integração entre serviços, programas e projetos, em consonância 
com os níveis de complexidade do SUAS: Proteção Social Básica e 
Especial promovendo o fortalecimento das ações profissionais das 
equipes de trabalho do SUAS, sendo tais serviços assim caracteri-
zados: 1.1.1 - Serviço de Assessoria e Consultoria ao Órgão Gestor, 
quanto à gestão da informação, gestão financeira, Prestação de 
Contas, monitoramento e acompanhamento dos Censo SUAS; 1.1.2 
- Serviço de Assessoria, consultoria e acompanhamento IGD/SUAS 
e IGD/PBF e Assessorar a Gestão do Cadastro Único e Programa 
Bolsa Família conforme as orientações e normas estabelecidas 
pelo MDS; 1.1.3 - Apoio Técnico aos profissionais do sistema único 
de assistência social para qualificar os serviços na proteção social 
básica e proteção social especial; Perolândia, 03 de agosto de 
2021.-Tânia Cristina Alves dos Santos-Pregoeira.
<#ABC#246662#51#291637/>

Protocolo 246662
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