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GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2021
ANO 184 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.514

nº 2021005394 - dia 07/04/2021 às 09h:00min - Local: Núcleo de
Editais e Pregões Municipal - Objeto: Registro de Preços para futura
e eventual aquisição gás de cozinha P45 e P13, em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal Transportes e Infraestrutura,
pelo período de 12 (doze) meses; Pregão Presencial nº 031/2021
- Processo nº 2021005088 - dia 07/04/2021 às 13h:15min - Local:
Núcleo de Editais e Pregões Municipal - Objeto: Registro de Preços
para futura e eventual aquisição de pão francês com manteiga e
leite em caixinha, em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal Transportes e Infraestrutura, pelo período de 12 (doze)
meses; Pregão Presencial nº 032/2021 - Processo nº 2021004476
- dia 08/04/2021 às 09h:00min - Local: Núcleo de Editais e Pregões
Municipal - Objeto: Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de equipamentos, suprimentos e ferramentas em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal Transportes
e Infraestrutura, pelo período de 12 (doze) meses. Edital e anexos
poderão ser obtidos no site www.catalao.go.gov.br ou consultados
no Núcleo de Editais e Pregões do Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, nos dias normais
de expediente, das 08:00 às 11:00hs e das 13:00 às 16:00hs,
localizado na Rua Nassin Agel, nº 505, Centro, Catalão, Estado
de Goiás, onde também serão prestadas maiores informações a
respeito do certame. Catalão, 17 de março de 2021. Marcel Augusto
Marques. Pregoeiro. Município de Catalão.
<#ABC#222228#114#263526/>

Protocolo 222228
<#ABC#222229#114#263527>

AVISO DE LICITAÇÃO. O Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores de Catalão - IPASC - CNPJ nº 24.811.705/000157, publica a seguinte licitação: Pregão Presencial nº 033/2021
- Processo nº 2021006158 - dia 06/04/2021 às 09h:00min - Local:
Núcleo de Editais e Pregões da Prefeitura Municipal de Catalão.
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação
de serviços técnicos especializados para análise de processos
para a promoção das ações e formalidades legais necessárias
à apropriação de receitas advindas de contribuições recolhidas
à entidades previdenciárias externas, de acordo com legislação
pertinente, executando as análises necessárias de tempo, valores e
requisitos formais para a compensação entre os regimes previdenciários em favor do Instituto de Previdência Social dos Servidores de
Catalão - IPASC para o período de 12(doze) meses. Edital e anexos
poderão ser obtidos no site www.catalao.go.gov.br ou consultados
no Núcleo de Editais e Pregões do Município de Catalão, Estado de
Goiás, nos dias normais de expediente, das 08:00 às 11:00hs e das
13:00 às 16:00hs, localizado na Rua Nassin Agel, nº 505, Centro,
Catalão, Estado de Goiás, onde também serão prestadas maiores
informações a respeito do certame. Catalão, 17 de março de 2021.
Marcel Augusto Marques. Pregoeiro. Município de Catalão.
<#ABC#222229#114#263527/>
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Ceres

Cristalina
<#ABC#222160#114#263453>

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
REABRE O PRAZO DE INSCRIÇÕES, A FIM DE
COMPLEMENTAR O PREENCHIMENTO DAS VAGAS DO
PROCESSO SELETIVO.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas
atribuições legais e amparado pelo que preconiza o inciso IX do
artigo 37 da Constituição Federal bem como na Instrução Normativa
nº. 010/2015 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de
Goiás e demais legislações pertinentes, e dos princípios constitucionais que regem os atos da Administração Pública e do presente
edital, assim como nos termos do Despacho Processo Administrativo nº. 4102/2020 e autorização do Chefe do Executivo por meio
do decreto n°. 20.738/2021, que declara a necessidade urgente e
excepcional interesse público, torna publico a abertura de um novo
prazo para inscrição para compor as 02 (duas) vagas remanescentes do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de
Saúde, Sendo uma vaga para o distrito de Marajó, iniciando no dia
18/03/2021 até o dia 23/03/2021 na Secretaria Municipal de Saúde,
Endereço: Avenida Kaled Cozac, Nº 414, Centro - Cristalina Goiás
entre 08h:30m as 11:30m e 14:h00m e 17:00 ficando assim retificado
o EDITAL 001/2021 publicado no site da Prefeitura Municipal de
Cristalina. Ednardo Gonçalves Ribeiro Secretário Municipal de
Saúde e Vigilância em Saúde Decreto n.º 19.582/2020
<#ABC#222160#114#263453/>
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Cumari
<#ABC#222147#114#263439>

AVISO DE EDITAL- EXCLUSIVA PARA ME-EPP Pregão
Presencial n.º 14/2021- Processo n.º 18/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura municipal de
Cumari-GO, de acordo com a Lei 10520/02 e subsidiada pela Lei
8.666/93 e alterações, torna-se público para conhecimento dos
interessados, o aviso do Edital do Pregão Presencial, Para Registro
de Preços- Tipo Menor Preço Por Item a saber: OBJETIVANDO
A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, visando
atender às necessidades da Secretaria de Saúde, (podendo
ser similares). LOCAL, DATA E HORA DA REALIZAÇÃO DO
CERTAME: A sessão pública será realizada na sede da “CPL”,
situada na Prefeitura Municipal de Cumari, Praça São João Batista
n.º 01 Centro, dia 08 de abril de 2021, com início ás 08 horas.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido na sede da
CPL, no endereço acima descrito, a partir da data de publicação, ou
pelo SITE: www.cumari.go.gov.br Cumari, 18 de março de 2.021.
JOSÉ MARTINS DE ARAÚJO-Pregoeiro
<#ABC#222147#114#263439/>
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<#ABC#222120#114#263408>

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES, no uso de suas atribuições
legais, e, considerando DECRETO ESTADUAL Nº 9.828, DE 16 DE
MARÇO DE 2021, que dispõe sobre a retomada do revezamento
previsto no caput do art. 2º do Decreto Estadual nº 9.653, de 19
de abril de 2020; CONSIDERANDO que atualmente a região
do Município de Ceres está CLASSIFICADA como situação de
CALAMIDADE, torna público aos interessados do ramo pertinente,
o ADIAMENTO da abertura dos seguintes processos licitatórios:
Chamada Pública 001/2021 - adiada para o dia 05/04/2021 às
09horas. Pregão Presencial 005/2021 - adiada para o dia 06/04/2021
às 09horas. Pregão Presencial 007/2021 - adiada para o dia
07/04/2021 às 08h30min. Pregão Presencial 009/2021 - adiada para
o dia 07/04/2021 às 14h. Pregão Presencial 008/2021 - adiada para
o dia 08/04/2021 às 08h30min. Pregão Presencial 012/2021 - adiada
para o dia 09/04/2021 às 08h30min. Mais informações e Edital
contendo as normas, especificações e condições para participação
poderão ser obtidos no site: www.ceres.go.gov.br e na Secretaria
Municipal de Educação/Gerência de Licitações e Contratos, situado
na Praça Cívica, s/n.º, Setor Centro, Ceres - GO, (062) 3307-7600 /
7613, no horário de expediente. Publique-se. Ceres, 16 de março de
2021. Anthonionny Silva dos Santos - Presidente da CPL
<#ABC#222120#114#263408/>
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Diorama
<#ABC#222238#114#263537>

Aviso de licitação pública pregão presencial Nº 005/2021- SRP
registro de preço modalidade: pregão presencial tipo: menor preço
por item. Finalidade: Para futura e eventual aquisição de material
hospitalar, farmacologico, para atendimento dos serviços de saúde
do fundo municipal de saúde de Diorama-GO, para o período
até 31 de dezembro de 2021. O município de Diorama-GO torna
público, para conhecimento dos interessados, que fará no dia 02
de abril de 2021, 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. 005/2021, na sede da
prefeitura municipal de Diorama-GO, onde poderá ser adquirido, nos
dias úteis, no horário compreendido das 07h00min às 11h00min e
das 13h00min horas às 17h00min, pelo telefone (64) 3689-1101, ou
pelo site https://www.diorama.go.gov.br/. Diorama-GO, 17 de março
de 2021. Devair Alves de Souza Neto pregoeiro municipal
<#ABC#222238#114#263537/>
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