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SUSPENSA  “SINE DIE” o Pregão Presencial Nº 002/2022 que tem 
como objeto o GERENCIAMENTO ELETRÔNICO e CONTROLE 
DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS através de REDE 
DE POSTOS DE ABASTECIMENTO CONVENIADOS, por meio 
da utilização de CARTÕES, com metodologia de cadastramento, 
controle e logística, em caráter contínuo e ininterrupto, com 
MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, para o atendimento da frota 
de veículos e equipamentos de diversas Secretarias/Entidades 
da Prefeitura Municipal de Itumbiara-GO, para a elaboração e 
retificação do referido edital.

Itumbiara - GO, 12 de maio de 2022.
Original Assinado

Tiago Salviano Gouvêa Pupulin
Pregoeiro

<#ABC#303445#60#356252/>

Protocolo 303445

Jaupaci
<#ABC#303554#60#356378>

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
O Município, torna público a realização do processo de licitação na 
modalidade Tomada De Preços, tipo empreitada preço unitário, com 
julgamento por menor preço global, que tem por objeto a contração de 
empresa especializada que proceda obra de recapeamento asfáltico 
em TSD nas ruas e avenidas do Município de Jaupaci, conforme 
projeto de engenharia, com área a ser recapeada de 8671,13 m² 
conforme contrato de repasse nº 893187/2019/MDR/CAIXA, no valor 
orçado de R$ 296.642,53 (duzentos e noventa e seis mil seiscentos 
e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos) cuja sessão de 
recebimento de documentos e proposta e julgamento, será realizada 
às 10hr00min do dia 03 de junho de 2022. 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 CPL situada no prédio da Prefeitura, 
na Rua Guarda-Mor, s/n, Inf. Fone 064 3688-1113 e 3688- 1120. 
Jaupaci, 12 de maio de 2022.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 PARA
Registro De Preço O Município De Jaupaci torna pública a realização 
de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP, tipo Menor 
Preço por item, com a seguinte programação: Edital nº 005/2022, 
Processo Administrativo nº 071/2022 com a sessão designada para 
25/05/2022, às 09:00 hs, cujo objeto é a aquisição de medicamentos 
e materiais hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde 
de Jaupaci, para o exercício de 2022, conforme condições de 
participação especificadas no edital e seus anexos. Os interessados 
poderão adquirir o edital de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 
11:00 hs e 13:00 às 17:00 hs, na sala da CPL Rua Guarda-Mor, 
29, Centro,Inf,(64) 3688-1133, comissaodelicitacao2017@gmail.
com. Jaupaci-GO.12/05/2022. Cristhofer Lyndeberg P. Viana Pres. 
da CPL
<#ABC#303554#60#356378/>

Protocolo 303554

Luziânia
<#ABC#303543#60#356364>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022

A Prefeitura de Luziânia, Estado de Goiás, torna público que fará 
realizar, no dia 27/05/2022, às 09:00 horas, na Sala de Reuniões 
da CPL, PREGÃO PRESENCIAL 032/2022. Objeto: Aquisição de 
gasolina comum para os veículos da Câmara Municipal de Luziânia 
GO. 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, 13 de Maio de 2022. 
Edioman A. G. dos Santos-Pregoeiro.
<#ABC#303543#60#356364/>

Protocolo 303543
<#ABC#303544#60#356365>

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022002786 TOMADA DE 
PREÇOS N° 007/2022 RESULTADO DE JULGAMENTO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Luziânia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições, torna 
público que foi vencedor do certame objeto da Tomada de Preços 
nº 007/2022, que tem por objeto a Contratação de empresa de 
engenharia para execução de obra de Recapeamento em diversas 
ruas do Centro localizadas no Município de Luziânia-GO, a serem 

pagos com recurso Federal - Fonte 123 e Recurso Próprio - Fonte 
100, conforme Oficio nº 024/2022-DOP a empresa: F.E MÁQUINAS, 
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP - CNPJ: 
09.443.554/0001-38, no valor Global de R$ 1.100.432,35 (um milhão 
cem mil quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), 
pelo quesito de menor preço Global. Os autos estão com vista 
franqueada aos interessados para os efeitos do disposto no art. 109, 
inc. I - letra b da Lei nº 8.666/93. Luziânia-GO, 13 de maio de 2022. 
RODRIGO DE BRITO RODRIGUES - Presidente da CPL
<#ABC#303544#60#356365/>

Protocolo 303544

Mineiros
<#ABC#303621#60#356457>

AVISO DE ALTERAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS No 025/2021
Republicado - alteração no termo de referência

O Município de Mineiros, com sede a Praça Coronel Carrijo, 
001, Centro, Mineiros-GO, torna público, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação a alteração do edital e da abertura de 
prazo para apresentação de propostas para a realização de licitação 
na modalidade Tomada de Preços no 025/2021, do tipo menor 
preço global, visando à contratação de empresa especializada 
para execução de construção de uma Praça de Lazer no Setor 
Perobeira no município de Mineiros-GO. 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 junho de 2022, para abertura às 
09h30min (nove horas e trinta minutos) do dia 02 de junho de 2022, 
conforme disposições do edital. Informações: licitacao@mineiros.
go.gov.br. Mylla Cristtyan Barbosa Brito-Pres. da Comissão de 
Licitação
<#ABC#303621#60#356457/>

Protocolo 303621

Montes Claros de Goiás
<#ABC#303475#60#356286>

EDITAL Nº 1/2022 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
A CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO o município de 
Montes Claros de Goiás, Estado de Goiás, através da secretaria 
de administração e planejamento e comissão especial do processo 
seletivo simplificado, nomeado através do Decreto nº089/2022, 
torna público, a realização do processo seletivo simplificado nº 
1/2022, para a contratação temporária por excepcional interesse 
público, com base no inciso IX, artigo 37, da Constituição Federal 
e Lei Municipal nº 1.300/2022, bem como no Decreto nº 95/2022, 
para os cargos de auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços 
gerais-distrito de Ponte Alta do Araguaia, auxiliar de limpeza urbana, 
assistente contábil, operador de máquinas-trator, operador de má-
quinas-retroescavadeira, operador de máquinas-pá mecânica, 
operador de máquinas-motoniveladora, motorista-caminhão, mo-
torista-ambulância, motorista-ambulância-distrito de Ponte Alta 
do Araguaia, motorista de veículos utilitários, motorista-transporte 
escolar, recepcionista, coveiro, professor, professor-distrito de 
Ponte Alta do Araguaia, professor-escola municipal Caiapó, 
auxiliar de creche, cozinheira, cozinheira-distrito de Ponte Alta do 
Araguaia e cozinheira-escola municipal Caiapó. As inscrições serão 
realizadas na sede da administração municipal, sala do núcleo 
de administração de pessoal (recursos humanos), na Av. Santos 
Dumont, nº 511, Setor Água Branca, CEP 76.255-000, no período 
compreendido entre os dias 30 de maio de 2022 a 15 de junho de 
2022, nos horários das 8h00min às 11h00min e das 13h00min às 
17h00min. O edital completo poderá ser retirado a partir do dia 13 
de maio no site www.montesclarosdegoias.go.gov.br Montes Claros 
de Goiás, 13 de maio de 2022. Neuziene Gouveia de Queiroz Arruda 
Presidente da Comissão
<#ABC#303475#60#356286/>

Protocolo 303475
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