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Luziânia
<#ABC#297893#55#350109>

EDITAL DE CITAÇÃO
A Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar 
Avaliação de Estágio Probatório - CPPADEP do Município de 
Luziânia-Go, através do presente, CITA os servidores PEDRO 
PAIVA BEZERRA, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoa 
Física sob nº.486.484.851.34, matricula nº.006403, de todos os 
termos dos autos do PAD nº. 2021051982 e LIDIANE GOMES 
DE GODOI DAVI, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa 
Física sob nº.032.369.611-20, matricula nº990002016, de 
todos os termos dos autos do PAD nº.2018043124, processos 
administrativos para apuração de fato praticado pelos servidores 
indiciados acima nominados, por não terem se apresentado para 
trabalhar por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, configurando, 
assim, Abandono de Cargo, conforme previsto no artigo 168 da 
lei Municipal n.º3.119/2008,e intima a apresentar a defesa por 
escrito perante esta comissão, na Prefeitura Municipal de Luziânia, 
no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da última publicação deste 
edital, relativamente aos fatos que derem origem ao mencionado 
processo, sob pena e revelia.   Luziânia-GO, 14 de abril de 2022. 
ELIAS CAVALCANTE DA ROCHA JÚNIOR Secretário Municipal de 
Administração.
<#ABC#297893#55#350109/>

Protocolo 297893
<#ABC#297996#55#350220>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022002786 EDITAL DE 

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022 AVISO DE HABILITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Luziânia-GO, no uso de suas atribuições, torna público que foi 
habilitada para segunda fase do procedimento licitatório as empresas: 
F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA 
- EPP - CNPJ: 09.443.554/0001-38, RR TERRAPLANAGEM 
E CONSTRUTORA - EIRELI - CNPJ - 16.578.370/0001-40 e 
TERRAMAX INFRAESTRUTURA URBANA - LTDA - EPP - 
CNPJ - 41.567.341/0001-20, por atender os requisitos do edital e 
INABILITAR as empresas: SARMENTO RENTAL LOCADORA 
- EIRELI - CNPJ - 24.890.529/00001-96, por não atender o item 
15.3.c do edital; MAPA CONSTRUTORA - LTDA - EPP - CNPJ - 
01.816.332/0001-01, por não atender o item 15.4.a do edital e 
UNIDA ENGENHARIA - LTDA - CNPJ - 11.275.861/00001-07, por 
não atender o item 15.4.a e 15.4.e do edital. Os autos estão com 
vista franqueada aos interessados para os efeitos do disposto na 
alínea “a” do artigo 109 da Lei Federal n° 8.666/93. Luziânia-GO, 19 
de abril de 2022. Publique-se. RODRIGO DE BRITO RODRIGUES 
- Presidente da CPL.
<#ABC#297996#55#350220/>

Protocolo 297996

Montividiu do Norte
<#ABC#297966#55#350189>

CHAMADA PÚBLICA n° 001/2022.
O Município de Montividiu do Norte - GO, Estado de Goiás, realizará 
Chamada Publica, Aquisição de gêneros alimentícios por meio de 
Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores 
e/ou agricultores rurais individuais para o fornecimento dos gêneros 
alimentícios de agroindústria nas condições estabelecidas neste 
Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de 
Montividiu do Norte- Goiás, atendendo ao número de matriculados 
conforme censo
escolar, os grupos formais e informais deverão apresentar a 
documentação prevista na Resolução CD/FNDE nº 26/2013, 
atualizada pela resolução CD/FNDE nº 04/2015, para habilitação e 
Projeto de Venda até as 09 horas do dia  05/05/2022, nos termos 
do ato convocatório. Informações: https://www.montividiudonorte.
go.gov.br/; Fone: (62) 3384-6282; segunda a Sexta da 08h as 12h e 
das 14h às 17h. Montividiu do Norte - Go, 20 de Abril de 2022. Lilian 
Daiane dos Santos Parente Nóbrega -  Pregoeira
<#ABC#297966#55#350189/>

Protocolo 297966

<#ABC#297967#55#350190>

AVISO DE CREDENCIAMENTO EDITAL n° 002/2022
O Fundo Municipal de Saúde de Montividiu do Norte torna público 
que estará realizando o CREDENCIAMENTO Nº 002/2022 
visando a contratação de pessoa jurídica, da área da saúde, 
mediante credenciamento sem vínculo empregatício de qualquer 
natureza, para atuação na área de saúde pública no ano de 2022, 
visando à prestação serviços de Laboratório Regional de Prótese 
Dentária (LRPD), para confecção e manutenção de PRÓTESES 
DENTÁRIAS, sob demanda, de acordo com os critérios, termos e 
condições estabelecidas, sempre que houver interesse previamente 
manifestado pela Secretaria de Saúde, conforme aprovação do 
Conselho Municipal de Saúde obedecendo as condições e demais 
especificações contidas no Edital e seus Anexos, na Lei nº. 8080/90, 
no art. 25, caput da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Portaria nº 
1.034, de 05 de maio de 2010 do Ministério da Saúde, bem como 
na Decisão/TCU nº 656/1995 - Plenário, de 06/12/1995 e Instruções 
Normativas nºs. 007/2016, 001/2017 e 001/2018 do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Informações: www.
montividiudonorte.go.gov.br Fone: 62.3384-6282; segunda a Sexta 
da 08h as 12h e das 13h às 17h. Montividiu do Norte, 20 de abril de 
2022. Lilian Daine dos Santos Parente Nobrega - Presidente da CPL
<#ABC#297967#55#350190/>

Protocolo 297967

Morro Agudo de Goiás
<#ABC#297846#55#350058>

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO DE GOIÁS

AVISO DE EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2022
O Município de Morro Agudo de Goiás, Estado de Goiás, 

TORNA PÚBLICO, que alienará, por meio de licitação pública na 
modalidade leilão, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, no 
dia 17/05/2022, às 14:00 horas, na Garagem Municipal, bens 
inservíveis da administração, como: máquinas, caminhão, veículos 
e outros bens de sua propriedade, conforme edital publicado no site: 
www.prefeiturademorroagudo.go.gov.br. Maiores informações, bem 
como o edital, poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal 
de Morro Agudo de Goiás, sito na Av. Flamboyant, no. 749, Centro, 
Morro Agudo de Goiás, Goiás, no horário de expediente, fone (62) 
3334-3144 / (62) 98544-3261 e também pelo site: www.lkleiloes.
com.br.

ANATAIR ANTONIO SANTANA
Prefeito Municipal

<#ABC#297846#55#350058/>

Protocolo 297846

Nova América
<#ABC#297854#55#350066>

MUNICÍPIO DE NOVA AMÉRICA-GO EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 002/2022 o municipio de Nova América-GO, 
comunica aos interessados em participar da licitação na modalidade 
pregão eletrônico N° 002/2022, que tem por objeto: contratação 
de empresa para aquisição e Instalação de equipamentos para 
academia ao ar livre na Av. Tancredo Neves, Praça da Bíblia, 
Setor Jardim Baunilha, Cidade de Nova América, Estado de Goiás, 
proposta 026502/2021 do Ministério da Cidadania, conforme 
discriminado no termo de referência - anexo I, que a abertura das 
propostas de preço do referido certame será no dia 06/05/2022 às 
13:00 horas (horário da Brasília) e que a sessão de abertura da 
disputa do referido certame será no dia 06/05/2022 às 14:00 horas 
(Horário da Brasília) através do site: https://www.bll.org.br. Os 
interessados poderão obter informações e/ou o edital devidamente 
atualizado e seus anexos através do site: https://www.bll.org.br e/
ou https://www.novaamerica.go.gov.br/. Maiores informações nos 
e-mail: cpl@novamerica.go.gov.br. Nova América/GO, aos 19 dias 
do mês de abril de 2022. Eduarda Gomes Lourdes Pregoeira
<#ABC#297854#55#350066/>

Protocolo 297854
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