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14h00min. LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: 
Avenida Sete de Setembro, Quadra 25, Lote 14, Novo Loteamento, 
CEP: 75.610-000, Joviânia, Goiás. TIPO: Menor Preço Global. 
REGÊNCIA LEGAL: Lei nº 8.666/1993, e Lei 10.520/2002. 
INFORMAÇÕES: Avenida Sete de Setembro, Quadra 25, Lote 14, 
Novo Loteamento, CEP: 75.610-000, Joviânia, Goiás, ou pelo e-mail 
jovianiacpl@gmail.com, em dias úteis no horário de expediente. 
Edital e Anexos no SITE: www.joviania.go.gov.br. Joviânia - GO, 20 
de Maio de 2022. Darlene Pereira Silva dos Reis França Pregoeira
<#ABC#305205#47#358237/>

Protocolo 305205

Luziânia
<#ABC#305261#47#358302>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL ARP Nº 034/2022

A Prefeitura de Luziânia, Estado de Goiás, torna público que fará 
realizar, no dia 07/06/2022, às 09:00 horas, na Sala de Reuniões 
da CPL, PREGÃO PRESENCIAL ARP 034/2022. Objeto: Eventual 
e futura contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de manutenção preventiva/corretiva em aparelhos 
de ar condicionado, geladeiras, câmaras frias, freezers e outros 
congêneres 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, 20 de Maio de 2022. Edioman A. G. dos 
Santos-Pregoeiro.
<#ABC#305261#47#358302/>

Protocolo 305261

Montes Claros de Goiás
<#ABC#305235#47#358271>

Aviso de licitação pública. Pregão presencial Nº 025/2022- SRP 
registro de preço. Modalidade: pregão presencial. Tipo: menor preço 
por item. Finalidade: aquisição de materiais elétrico e eletrônico, 
materiais de proteção e segurança, ferramentas e material de 
consumo para manutenção da secretaria Municipal de Obras 
Publicas e Serviços Urbanos. Pelo período de ate 31 de dezembro 
de 2022, conforme termo de referencia no edital. O município de 
Montes Claros de Goiás, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará no dia 07 de junho de 2022, às 08h00min 
(oito), na sede administrativa do município, licitação pública na 
modalidade pregão presencial.  As empresas interessadas em 
participar desta licitação, deverão retirar cópia do edital de pregão 
presencial nº. 25/2022, na sede da prefeitura municipal de Montes 
Claros de Goiás - Goiás, onde poderá ser adquirido, nos dias 
úteis, no horário compreendido das 07h00min às 11h00min e das 
13h00min horas às 17h00min, pelo telefone (62) 3370-1122, ou pelo 
site www.montesclarosdegoiás.go.gov.br. Montes Claros de Goiás, 
20 de maio de 2022. Dayanna Karla Dutra Lima Pregoeiro Municipal
<#ABC#305235#47#358271/>

Protocolo 305235
<#ABC#305236#47#358273>

Aviso de licitação pública pregão presencial Nº 026/2022- SRP 
registro de preço. Modalidade: pregão presencial. Tipo: menor preço 
por item. Finalidade: a presente licitação tem por objeto a fatura e 
eventual aquisição de materiais de construção, elétrico eletrônico e 
ferramentas para manutenção das secretaria/órgãos do município 
de Montes Claros de Goiás. Pelo período de ate 31 de dezembro 
de 2022, conforme termo de referencia no edital. O município de 
Montes Claros de Goiás torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará no dia 08 de junho de 2022, às 08h00min 
(oito horas), na sede administrativa do município, licitação pública 
na modalidade pregão presencial.  As empresas interessadas em 
participar desta licitação, deverão retirar cópia do edital de pregão 
presencial nº. 26/2022, na sede da prefeitura municipal de Montes 
Claros de Goiás - Goiás, onde poderá ser adquirido, nos dias 
úteis, no horário compreendido das 07h00min às 11h00min e das 
13h00min horas às 17h00min, pelo telefone (62) 3370-1122, ou pelo 
site www.montesclarosdegoiás.go.gov.br. Montes Claros de Goiás, 
20 de maio de 2022. Dayanna Karla Dutra Lima Pregoeiro Municipal
<#ABC#305236#47#358273/>

Protocolo 305236
<#ABC#305241#47#358280>

Aviso de licitação pública pregão presencial Nº 027/2022 registro 
de preço. Modalidade: pregão presencial. Tipo: menor preço por 
item. Finalidade: aquisição de triturador picador de galhos urbanos 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, Turismo e Ecologia, conforme termo de referencia 
no edital. O município de Montes Claros de Goiás, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará no dia 09 de junho 
de 2022, às 08h00min (oito), na sede administrativa do município, 
licitação pública na modalidade pregão presencial.  As empresas 
interessadas em participar desta licitação, deverão retirar cópia 
do edital de pregão presencial nº. 27/2022, na sede da prefeitura 
municipal de Montes Claros de Goiás - Goiás, onde poderá ser 
adquirido, nos dias úteis, no horário compreendido das 07h00min 
às 11h00min e das 13h00min horas às 17h00min, pelo telefone 
(62) 3370-1122, ou pelo site www.montesclarosdegoiás.go.gov.br. 
Montes Claros de Goiás, 20 de maio de 2022. Dayanna Karla Dutra 
Lima Pregoeiro Municipal
<#ABC#305241#47#358280/>

Protocolo 305241
<#ABC#305242#47#358281>

Aviso de licitação pública pregão presencial Nº 028/2022. Modalidade: 
pregão presencial. Tipo: menor preço por item. Finalidade: aquisição 
de luvas de procedimento e mascaras, destinado ao atendimento 
das atividades do Fundo Municipal de Saúde, nos termos dos 
convêncios junto ao FES - Fundo Estadual de Saúde, processo 
nº 2021285001932 e 2021285002003, referente as respectivas 
emendas dos deputados Humberto Teofelo e Virmondes Cruvinel, 
conforme termo de referencia no edital. O Fundo Municipal de 
Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
no dia 09 de junho de 2022, às 13h00min (treze horas), na sede 
administrativa do município, licitação pública na modalidade pregão 
presencial.  As empresas interessadas em participar desta licitação, 
deverão retirar cópia do edital de pregão presencial nº. 28/2022, na 
sede da prefeitura municipal de Montes Claros de Goiás - Goiás, 
onde poderá ser adquirido, nos dias úteis, no horário compreendido 
das 07h00min às 11h00min e das 13h00min horas às 17h00min, pelo 
telefone (62) 3370-1122, ou pelo site www.montesclarosdegoiás.
go.gov.br. Montes Claros de Goiás, 20 de maio de 2022. Dayanna 
Karla Dutra Lima Pregoeiro Municipal
<#ABC#305242#47#358281/>

Protocolo 305242
<#ABC#305245#47#358283>

Aviso de licitação pública pregão presencial Nº 029/2022. Modalidade: 
pregão presencial. Tipo: menor preço por item. Finalidade: aquisição 
impressoras e computadores para atendimento das atividades do 
Fundo Municipal de Saúde, conforme termo de referencia no edital. 
O Fundo Municipal de Saúde, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará no dia 09 de junho de 2022, às 16h00min 
(dezeseis horas), na sede administrativa do município, licitação 
pública na modalidade pregão presencial.  As empresas interessadas 
em participar desta licitação, deverão retirar cópia do edital de 
pregão presencial nº. 29/2022, na sede da prefeitura municipal de 
Montes Claros de Goiás - Goiás, onde poderá ser adquirido, nos 
dias úteis, no horário compreendido das 07h00min às 11h00min e 
das 13h00min horas às 17h00min, pelo telefone (62) 3370-1122, ou 
pelo site www.montesclarosdegoiás.go.gov.br. Montes Claros de 
Goiás, 20 de maio de 2022. Dayanna Karla Dutra Lima Pregoeiro 
Municipal
<#ABC#305245#47#358283/>

Protocolo 305245

Montividiu
<#ABC#305237#47#358275>

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04421/2022 MUNICÍPIO DE 
MONTIVIDIU, Estado de Goiás, torna público que realizará licitação 
no dia 07 de Junho de 2022, às 13:30 horas, na sala de licitações, 
Avenida Heide Outa, Quadra 13, lote 01, Setor Vera Cruz, nesta 
cidade, modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço POR 
ITEM, objeto o registro de preços para prestação de serviços de 
publicações de atos oficiais no Diário Oficial do Estado (DOE), Diário 
Oficial da União (DOU) e em Jornal de Grande Circulação, visando 
atender as necessidades dos órgãos Municipais de Montividiu-GO, 
de acordo com Termo de Referência. Edital e anexos disponíveis no 
site www.montividiu.go.gov.br, Informações: (64) 3629-1530 Sala de 
Licitações. Montividiu/GO, 23 de Maio de 2022. Edson Alves Freitas 
Pregoeiro
<#ABC#305237#47#358275/>

Protocolo 305237
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