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Inhumas
<#ABC#280350#110#330515>

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - UASG 989395
O MUNICÍPIO DE INHUMAS torna público que realizará, pregão 
eletrônico, através do Portal de Compras do Governo Federal - 
Compras Net, tipo menor preço por item, objetivando a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
de motocicletas, veículos leves, veículos  pesados, máquinas 
pesadas e implementos e equipamentos elétricos e a combustível 
(revisão mecânica, elétrica, reparos em geral, lanternagem, 
pintura, lubrificação em geral, dentre outros), incluindo também o 
fornecimento de peças e acessórios de reposição novos, genuínos 
ou originais, no dia 11/02/2022 às 08h30min. Mais informações 
na sede da Prefeitura Municipal das 08h00min às 11h00min e das 
14h00min às 17h00min, pelos telefones (62)3511-2121/99145-0756, 
no site www.inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo e-mail 
licitacao@inhumas.go.gov.br.
<#ABC#280350#110#330515/>

Protocolo 280350
<#ABC#280352#110#330517>

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - SRP - UASG 989395
O MUNICÍPIO DE INHUMAS torna público que realizará, pregão 
eletrônico, através do Portal de Compras do Governo Federal - 
Compras Net, tipo menor preço por grupo, visando o registro de 
preço para futura contratação de empresa para futura e eventual 
prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva 
e corretiva e instalação e desinstalação, com fornecimento de mão 
de obra e peças para os ares condicionados, no dia 10/02/2022 
às 08h30min. Mais informações na sede da Prefeitura Municipal 
das 08h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min, pelos 
telefones (62)3511-2121/99145-0756, no site www.inhumas.go.gov.
br no campo licitação ou pelo e-mail licitacao@inhumas.go.gov.br.
<#ABC#280352#110#330517/>

Protocolo 280352

Iporá
<#ABC#280342#110#330507>

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Processo de Contratação por 
meio do Tomada de Preço nº 03/2021

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 493/2021. TOMADA DE 
PREÇO Nº 03/2021. Objeto: Contratação de empresa para a 
reforma do Escola Municipal Jorcelino Alves Barbosa do Município 
de Iporá-Go, conforme memoriais, planilhas e projetos em anexo. 
Contratado: QUALYMULTI SERVICOS LTDA, pessoa jurídica, 
inscrita no CNPJ/MF nº 22.678.969/0001-59. Vigência: 12 (doze) 
meses com termino no dia 31/12/2022. Fund. Legal: ART. 57, § 
1º, Inciso VI da Lei Nº 8.666/93.  LUIZ MARCIO MARTINS COSTA 
- Pregoeiro
<#ABC#280342#110#330507/>

Protocolo 280342

Jandaia
<#ABC#280401#110#330579>

Aviso de Licitação - Pregão Presencial 009/2022 - SRP
O Município de Jandaia - GO, torna público que fará realizar no dia 
09/02/2022 às 08:30h, Licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº 009/2022 - Tipo Menor Preço por item, através do sistema de 
registro de preços, objetivando aquisição de GÁS (GLP) destinados 
às Secretarias e Fundos que integram o Município de Jandaia-GO. 
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, 
27/01/2022. Luís Fernando Candido Alves - Pregoeiro
<#ABC#280401#110#330579/>

Protocolo 280401
<#ABC#280403#110#330583>

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 010/2022
O Município de Jandaia - GO, torna público que fará realizar no dia 
10/02/2022 às 08:30h, Licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº 010/2022 - Tipo Menor Preço por item, objetivando contratação 
de empresa especializada do ramo para prestação de serviços de 
telecomunicações para atender a demanda de fornecimento de 

internet para as repartições públicas municipais e fornecimento de 
Link Dedicado de 300 Megas da Rede Wireless que é fornecido 
para população do Munícipio de Jandaia e do Distrito de Palmeúna 
pelo período de 10 meses. 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, 27/01/2022. Luís Fernando Candido Alves 
- Pregoeiro
<#ABC#280403#110#330583/>

Protocolo 280403
<#ABC#280404#110#330586>

Aviso de Licitação - Pregão Presencial 011/2022 - SRP
O Município de Jandaia - GO, torna público que fará realizar no dia 
11/02/2022 às 08:30h, Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
011/2022 - Tipo Menor Preço por item, através do sistema de registro 
de preços, objetivando aquisição de materiais de processamento de 
dados (cartuchos, toner e garrafas de tintas) destinados a atender as 
necessidades das Secretarias e Fundos que integram o município de 
Jandaia-GO. 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, 
27/01/2022. Luís Fernando Candido Alves - Pregoeiro
<#ABC#280404#110#330586/>

Protocolo 280404

Luziânia
<#ABC#280396#110#330570>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL ARP Nº 009/2022

A Prefeitura de Luziânia, Estado de Goiás, torna público que fará 
realizar, no dia 10/02/2022, às 09:30 horas, na Sala de Reuniões 
da CPL, PREGÃO PRESENCIAL ARP 009/2022. Objeto: Eventual 
e futura aquisição de nutrições enterais e fórmulas infantis para a 
Secretaria Municipal de Saúde. 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, 27 de 
Janeiro de 2022. Edioman A. G. dos Santos-Pregoeiro.
<#ABC#280396#110#330570/>

Protocolo 280396

Maurilândia
<#ABC#280424#110#330606>

PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2021
O MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA (GO), através do SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, torna público que realizará no 
dia 10 de fevereiro de 2022, ás, 09h00min, licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 23/2021, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, tendo como objeto: Contratação de Empresa Especializada 
e Habilitada para Registro de Preços para futuras e eventuais 
aquisições de MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, para suprir a 
demanda da Administração e seus Órgãos e Fundos Municipais, de 
Maurilândia (GO) para o ANO de 2022, conforme especificações e 
quantitativos, constantes no Termo de Referência. Mais informações 
e aquisição do Edital junto C.P.L, em horário de expediente, 
através do telefone (64) 3647-7100 ou (64) 3647-2653 e no e-mail: 
licitação@maurilândia.go.gov.br e no site: www.maurilandia.go.gov.
bRMaurilândia (GO). 27 de janeiro de 2022.MARCOS VINICIUS 
PEREIRA BRAGA Presidente da C.P.L.
<#ABC#280424#110#330606/>

Protocolo 280424

Minaçu
<#ABC#280340#110#330505>

AVISO LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MINAÇU-GO, através de sua CPL, TORNA 
PÚBLICO a abertura de procedimentos de licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, 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 
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