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PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022 - SRP

O Município de Hidrolina Goiás AVISA que realizará licitação nas condições, a
saber: PROCESSO Nº: 1397/2022. MODALIDADE: Pregão Presencial - Edital nº: 014/2022
Registro de Preço. TIPO: Menor Preço por item. OBJETO: Contratação de empresa para
aquisição de Diesel Comum, para atender as necessidades do Município de Hidrolina-Go
DATA/HORA: 07/07/2022 às 14:00 horas LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal EDITAL:
www.hidrolina.go.gov.br

Hidrolina-GO, 23 de junho de 2022
GILVAN GOMES DA SILVA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022 -SRP

O Município de Hidrolina Goiás AVISA que realizará licitação nas condições, a
saber: PROCESSO Nº: 1397/2022. MODALIDADE: Pregão Presencial - Edital nº: 014/2022
Registro de Preços. TIPO: Menor Preço por item. OBJETO: Contratação de empresa para
aquisição de Diesel Comum, para atender as necessidades do Município de Hidrolina-Go
DATA/HORA: 07/07/2022 às 14:00 horas LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal EDITAL:
www.hidrolina.go.gov.br

Hidrolina Goiás, 23 de junho de 2022
GILVAN GOMES DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022

O Município de Iporá-Go, por meio do Pregoeiro Oficial, designada pela Decreto
n. 198/2022, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação
na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo menor preço por item, cujo
objeto Aquisição de ambulância tipo furgão zero KM para atender a necessidade do Fundo
Municipal de Saúde de Iporá-Goiás. A realização do certame está prevista para o dia 07 de
julho de 2022, às 09h00min - horário de Brasília. O Edital completo está à disposição dos
interessados nos dias úteis das 07h00min às 11h00min das 13h00min às 17hs00min,
Obtenção do edital no e-mail: licitacao.iporago@gmail.com e
http://ipora.go.gov.br/licitacao/ Informações: Fone: (64) 0800 358 4845 - Av. São José nº
11, Centro, Iporá - GO - Sala de Licitações.

Iporá, 23 de junho de 2022.
LUIZ MARCIO MARTINS COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUÇU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022
Republicação

O MUNICÍPIO DE ITAUÇU - GO CNPJ: 00.167.437/0001-14, Torna Público,
que realizará Licitação para registro de preço, na modalidade "PREGÃO
ELETRÔNICO",tipo menor preço por item definido para o DIA 07 DE JULHO DE 2022,
com inicio às 09:00 HS, na sala de sessões sito a Praça Ilete Bueno n 285, centro, para
o seguinte: contratação de empresa para contratação de empresa para contratação de
empresa para aquisição de implementos agrícolas, Convênio N.–894039/2019, Processo
N.– 21000.092507/2019-70, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e o Município de Itauçu, em conformidade com os termos do Edital, e
suas especificações técnicas descritas nos anexos e com a Lei nº. 8.666/93 e suas
alterações, informações pelo telefone: (62) 3378-1368, site Erro! A referência de
hiperlink não é válida.24 de junho de 2022.

NATÁLIA STARK
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA

Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOLANDIA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

AGRICULTURA FAMILIAR

O Município de Ivolândia/GO TORNA PÚBLICO que fará realizar a CHAMADA
PÚBLICA n. 001/2022 - 1ª republicação, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTOR FAMILIAR OU EMPREENDEDOR
FAMILIAR RURAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-
PNAE. O recebimento das propostas ocorrerá até o dia 20/07/2022, às 09h.
Disponibilidade do edital: ivolandia.go.gov.br.Informações:
licitacao.prefeitura.ivolandia@gmail.com. Telefone/Celular: (64) 3685-1144 / (64) 98434-
0992.

FERNANDO DE OLIVEIRA MATHEUS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL ARP Nº 40/2022

A Prefeitura de Luziânia, Estado de Goiás, torna público que fará realizar, no
dia 07/07/2022, às 09:00 horas, na Sala de Reuniões da CPL, PREGÃO PRESENCIAL ARP
040/2022. Objeto: Eventual e futura aquisição de óleos lubrificantes e pneus 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, 23 de Junho de 2022
EDIOMAN A. G. DOS SANTOS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORRINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022-SRP

OBJETO: Mobiliário em Geral Máquinas e Equipamentos de Processamento de
Dados e Equipamentos de Natureza Industrial; Data da Abertura: 11/07/2022; Horário: 08h;
Local: www.bnc.org.br; Retirada do Edital: no endereço digital acima, na sede da Prefeitura
ou no site www.morrinhos.go.gov.br.

Morrinhos, 23 de junho de 2022
JOÃO BATISTA LOPES JUNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOZARLÂNDIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 157/2022

Com vigência de 90(noventa) dias contados a partir da sua assinatura
OBJETO: OBJETO: Aquisição de (01)um Veículo Modelo 2022/2023 Especificações: DADOS
TÉCNICOS Cilindrada total (cc):999,1 Potência máxima (cv): 71(G)/74(E) a 6,000 rpm Torque
máximo (kgf,m): 9,3(G) / 9,7(E) a 3.250 rpm Tanque de combustível (litros): 47
Comprimento do veículo (mm):3.596 Largura do veículo (mm):1.666 Altura do veículo
(mm):1.502 Altura do solo (mm):156 Porta malas (litros): 200 Distância entre-eixos:2.304
Computador de Bordo (distância, consumo médio,consumo instantâneo, autonomia)
*Console central com porta-objetos e portacopos (2 dianteiros e 1 traseiro) *Limpador,
lavador e desembaçador do vidro traseiro Molduras nas caixas de roda Parachoques
exclusivos Pre disposição para rádio (2 alto-falantes dianteiros) Revestimento externo nas
colunas B e C das portas Sensor de pressão dos pneus Suspensão elevada *Vidros elétricos
dianteiros (one touch e anti esmagamento) e travas elétricas nas 4 portas. Ar condicionado
Banco traseiro rebatível Barra de proteção nas portas Bolsa porta-objetos e porta garrafa
nas portas dianteiras Brake-light Chave desmodrômica com Fiat code 2ª geração Check
quadro de instrumentos (Welcome Moving) .Cinto de segurança traseiro retrátil 3 pontos
.Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos Direção hidráulica ?Drive by Wire
(Controle eletrônico da aceleração) .Espelho no para-sol lados motorista e passageiro ESS
(Sinalização de frenagem de emergência) Faróis com máscara negra Follow me home
.Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix) Grade dianteira texturizada ?HSD
(High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e Freios ABS com EBD .Lane
Change (Função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa) Luz de
leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista e passageiro Maçanetas e
retrovisores externos na cor preta Motor Fire 1.0 EVO 8V Flex .Para-choques na cor do
veículo .Porta malas com tapete em carpete .Quadro de instrumentos com Iluminação a
LED e display digital de 3,5 polegadas (Contagiros, indicador de trocas de marchas,
odômetro parcial e total, relógio digital, indicação do nível de combustível e temperatura
do motor) Retrovisores externos com comando interno mecânico Revestimento interno em
todas as colunas Rodas de aço estampado 5.5x 14" com calotas integrais + Pneus "verde"
175/65 R14 com baixa resitência a rolagem .Tampa traseira do porta malas em Vidro
estrutural de alta resistência na cor preta Tomada 12V ?Válvula antirrefluxo de
combustível. 3 apoios de cabeça do banco traseiro equipado com engate. Protetor de
cárter Tapetes. COR BRANCA.DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
16.04.08.244.0069.1006.4.4.90.52.00 Ficha 0281.000 Fonte 129 CONTRATADO: PINHEIROS
VEÍCULOS LTDA: 01.692.763/0001-03. VALOR GLOBAL: R$ 71.000,00 (setenta e um mil
reais) Data: 20 de junho 2022.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 152/2022 com vigência de 90(noventa) dias contados a partir da
sua assinatura. OBJETO: OBJETO: Aquisição de um veículo tipo PICK-UP zero KM, montado
sobre chassi, carroceria aberta, zero quilômetro; ano de fabricação/modelo igual ou posterior a
data da abertura do Pregão; Cabine dupla com 04 (quatro) portas laterais; lugar para 05 (cinco)
ocupantes incluindo o motorista; cor branco; entre eixos mínimo 2900mm; volume mínimo do
tanque de combustível 60 litros; capacidade mínima do compartimento de cargas (carroceria)
1000kg; direção no mínimo hidráulica original de fábrica; coluna de direção com regulagem de
altura; motor com no mínimo 04 cilindros; 16 válvulas; alimentação por injeção eletrônica
direta de combustível; combustível a diesel; potência mínima: 170cv; transmissão manual ou
automática; mínimo de 05 marchas a frente e 01 a ré; tração 4x4 e 4x4 reduzida; suspensão
dianteira e traseira independentes com molas helicoidais; freios no mínimo dianteiros a disco
ventilados e traseiros a tambor; sistema de freios antitravamento (ABS) com EBD (Distribuição
Eletrônica de Força de Frenagem);controle de estabilidade e tração; protetor de caçamba; jogo
de tapetes de borracha compatível com o veículo; equipado com protetor de cárter; estribos
laterais compatíveis com o veículo; ar- condicionado original de fábrica; sistema de som original
de fábrica com tela multimídia, rádio AM/FM, entrada USB, e conexão bluetooth; vidros
elétricos em todas as janelas laterais; película fumê (controle solar) em conformidade com
legislação de trânsito vigente; rodas em aço ou liga leve de aro mínimo de 17"; especificação
mínima dos pneus de 225/65 R17; garantia de fábrica de no mínimo 03 (três) anos ou 100 mil
Km rodados; veículo equipado com todos os itens de série presentes na versão ofertada e com
todos os equipamentos de segurança obrigatórios exigidos pela legislação de trânsito;
assistência técnica autorizada no Estado de Goiás DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
19.12.18.542.0077.1326.4.4.90.52.00 Ficha 0345.000 Fonte 100 CONTRATADO: PINHEIROS
VEÍCULOS LTDA: 01.692.763/0001-03. VALOR GLOBAL: R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil
reais) Data: 01 de junho 2022. Mozarlândia-GO, 24 de junho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRIXÁS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022

Tipo: Menor Preço por Item
O Município de Nova Crixás via da Secretaria M. de Administração, por

intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público aos interessados que às 09h
do dia 07/07/2022, em sua sede, sito à Praça Três Poderes, S/N, Setor Aeroporto, nesta
cidade, em sessão pública, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial para
Registro de Preço nº 19/2022, para obtenção de propostas de empresas interessadas para
Registrar preço para aquisição de Gêneros Alimentícios, materiais de higiene, limpeza e
descartáveis . Podendo as empresas interessadas em obter cópia completa do Edital, no
Departamento de Licitações, nos horários de expediente das 08h às 11h e das 13h às 17h
Tel:(62)3385-3260. Sala da CPL.

Nova Crixás, 23 de junho de 2022.
SALMO HENNER LUIZ CARDOSO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022

O Fundo Municipal de Educação de Paranaiguara, torna pública a retificação
01/2022 do edital pregão eletrônico 013/2022 que fica acrescentado o item: 2.A) visita
técnica aos locais onde serão executados os serviços. Seu conteúdo ficará disponível no
site oficial do município e no portal www.bll.org.br Mais Informações: (64) 3655-0120,
e-mail: licitacaopguara@gmail.com.

WESLEY SOARES NEVES.
Pregoeiro.


