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sexo masculino),  Cópia autenticada do Diploma ou Certificado de 
Conclusão do curso correspondente ao cargo. Carteira Nacional 
de Habilitação (para o cargo de Motorista) Certidão de nascimento 
dos filhos menores de 14 anos, CPF dos dependentes menores 
ou maior universitário. Cartão de Vacina dos filhos menores de 
05 anos,  Cartão do PIS/PASEP, 02 fotos 3x4 iguais e recentes,  
Atestado de aptidão física e mental expedida pela Perícia Médica do 
Município,  Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, 
emprego ou função pública, inclusive emprego em empresa pública 
ou sociedade de economia mista. Declaração de Inexistência 
Trabalhista, Certidão Criminal (Foro local) Certidão Negativa de 
Débito (Tributos Municipais) Comprovante de endereço, telefone 
para contato - e os seguintes exames: Machado guerreiro (Chagas); 
Hemograma Completo, com contagem de plaquetas; Glicemia em 
jejum; Perfil lipídico, colesterol total, LDL,HDL; Triglicérides; V.D.R.L. 
(Sorologia para Lues); AST (Transaminase Glutâmica Oxalacética-
-TGO); ALT (Transaminase Glutâmica Pirúvica-TGP); Exame de 
urina (E.A.S elementos normais e sedimentoscopia); Ácido Úrico; 
Tipagem Sanguínea (Grupo Sanguíneo com Fator RH); Parasitológi-
co de fezes; Citologia oncótica (Papanicolau), para mulheres;  Raio 
X do Tórax; Raio X de coluna total; Eletrocardiograma; Oftalmoló-
gico; Anti HBS; HBsAg; Anti HCV; Mamografia (acima de 40 anos) 
ou Ultra-sonografia mamaria (abaixo 40 anos); Exame PSA total 
(acima de 40 anos); Para os cargos de Profissional de Educação I, 
ainda o exame: Laringoscopia Indireta. Todos os exames devem ser 
acompanhados de laudo; Apresentar atestado de sanidade física e 
mental. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos es-
pecificados neste item, da documentação, dos exames solicitados e 
o não comparecimento da pessoa convocada para posse no prazo 
estabelecido na convocação, ou firmarem desistência, perderão o 
direito à vaga, sendo convocados os candidatos subsequentes na 
ordem rigorosa de classificação, conforme determina alíneas “201 
e 203” do Edital nº 001/2017 de 13 de setembro de 2017. Gabinete 
do Prefeito de Iporá, Estado de Goiás, aos vinte e sete dias do mês 
de setembro do ano de dois mil e vinte e um.  Naçoitan Araújo Leite 
- Prefeito de Iporá

CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL
EDITAL Nº 004/2021

Cargo: Agente Comunitário de Saúde - ESF Arco Íris
ORDEM : 001 NOME : EDIANE DE SOUSA SOARES CLASSIFI-
CAÇÃO: 4º LUGAR Gabinete do Prefeito de Iporá, Estado de Goiás, 
aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte 
e um. Naçoitan Araújo Leite - Prefeito de Iporá
<#ABC#257351#50#304100/>

Protocolo 257351

Itaberaí
<#ABC#257357#50#304107>

AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO - SRP
O Fundo Municipal de saúde de Itaberaí/GO, UASG 989403, torna 
público que fará realizar no dia 08/10/2021, às 09h00, no site gov.
br/compras (COMPRASNET) do Governo Federal, Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 76/2021, Sistema de Registro 
de Preços, tipo Menor Preço por Item, destinado à AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERAÍ-GO, com recursos próprios 
do tesouro municipal 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 27 de 
setembro de 2021. Divino Rodrigues de Sousa - Presidente da CPL.
<#ABC#257357#50#304107/>

Protocolo 257357

Jandaia
<#ABC#257336#50#304085>

PREFEITURA DE JANDAIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - SRP

O Município de Jandaia - GO, torna público que fará realizar no 
dia 13/10/2021 às 08:30h, Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 037/2021 - Tipo Menor Preço por item, através 
do sistema de registro de preços, objetivando contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços na confecção 
de material de comunicação visual destinados a Secretaria 
Municipal de Administração. Nos termos da Lei 10.520/02, 
8.666/93 e disposições do ato convocatório. O Edital completo e 
outras, informações na sede da prefeitura, situada na Av. J.K. de 
Oliveira, nº 742, Centro, CEP: 75950-000, fone (64) 992194683, 
horário das 07:30h às 11:30h e das 13:00h às 17:00h ou no site 
www.jandaia.go.gov.br. Jandaia, 27/09/2021. LUÍS FERNANDO 
CANDIDO ALVES - Pregoeiro
<#ABC#257336#50#304085/>

Protocolo 257336

Jataí
<#ABC#257407#50#304160>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 SMS
O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
avisa a todos interessados que realizará a licitação na modalidade 
pregão, na forma presencial, do tipo menor preço por item, tendo por 
objeto a aquisição de um veículo automotor, zero quilômetro, para 
transporte de passageiros do tipo Van ou Minibus, com capacidade 
para transportar no mínimo 15 passageiros, com seguro total incluso, 
para integrar a frota da Secretaria Municipal da Saúde de Jataí-GO, 
conforme especificação contida no Termo de Referencial do Edital, 
disponível para download no site da Prefeitura. Data de abertura: 
08/10/2021 - às 09h00min. Local: Sala de Reuniões da Secretaria 
Municipal de Saúde de Jataí - GO. End.: Rua Riachuelo nº 2.762 
- Vila Fátima, Jataí/GO Site: www.jatai.go.gov.br. Fone Licitações: 
(64) 3606-3643 THULIO REIS SOUZA - Pregoeiro
<#ABC#257407#50#304160/>

Protocolo 257407

Jussara
<#ABC#257259#50#304010>

           AVISO DE EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVA Nº 9763/2021

O Município de Jussara, Estado de Goiás, TORNA PÚBLICO, que 
alienará em hasta pública, Modalidade Leilão de conformidade, 
e com a Lei nº 8.666/93, que no dia 22/10/2021 às 14:00 horas, 
na BR 070, Km 05, saída para Goiás, Parque Industrial, Jussara, 
Goiás, semoventes de sua propriedade e inservível a administra-
ção, conforme edital afixado no placar da sede. Informações, bem 
e o edital, poderão ser obtidos na sede da Prefeitura, na Av. José 
Bonifácio, no. 726, Centro, Jussara, Goiás, no horário de expediente, 
fone (62) 3373-1241/ (62) 98544-3261. www.lkleiloes.com.br  e www.
jussara.go.gov.br  Maria Idali da Silva Bontempo - Prefeita Municipal
<#ABC#257259#50#304010/>

Protocolo 257259

Luziânia
<#ABC#257302#50#304054>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL ARP Nº 067/2021

A Prefeitura de Luziânia, Estado de Goiás, torna público que fará 
realizar, no dia 08/10/2021, às 09:00 horas, na Sala de Reuniões 
da CPL, PREGÃO PRESENCIAL ARP 067/2021. Objeto: Eventual 
e futura aquisição de medicamentos e materiais medico hospitalares 
para a Secretaria Municipal de Saúde. Os interessados poderão 
obter cópia do Edital no site www.luziania.go.gov.br e esclarecimen-
tos pelo fone 61-3906-3652/3524, email cpl.luziania@gmail.com, 
Luziânia, 27 de Setembro de 2021. Edioman A. G. dos Santos-Pre-
goeiro.
<#ABC#257302#50#304054/>

Protocolo 257302
<#ABC#257433#50#304193>

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021015081 CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA N° 001/2021 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, comunico a HOMOLOGAÇÃO DO 
JULGAMENTO proferida pela Comissão Permanente de Licitação 
referente à licitação Concorrência Pública nº 001/2021, que tem por 
objeto a 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 
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