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Diário Oficial

Doverlândia
<#ABC#32093#31#41089>

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOVERLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP 023/2017
O FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE DE DOVERLANDIA, Estado
de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ(MF) sob o n.º 11.259.476/0001-68, leva ao conhecimento
dos interessados, que fará realizar, na sede da Prefeitura (Depto.
de Licitação), na Rua JK, Qd. 65, Lt, 01, Alto Paraíso, Doverlândia,
Estado de Goiás, Fone (0xx64) 3664.1242, licitação da modalidade
PREGÃO PRESENCIAL 023/2017, no Sistema de Registro de
Preços, no dia 23 de agosto de 2017 às 08:30 horas, do tipo menor
preço por item, com vistas a futura e eventual aquisição parcelada
de medicamentos, materiais e equipamentos em atendimento
da manutenção da Secretaria Municipal de Saúde; conforme
condições estabelecidas no edital 023/2017 e seus anexos.
Maiores informações e Edital contendo as normas, especificações
e condições para participação poderão ser obtidos na Comissão
Permanente de Licitação, no horário de expediente ou no site da
Prefeitura: http://doverlandia.go.gov.br ou no email: licitacaodover@
hotmail.com. Publique-se. Doverlândia, 07 de agosto de 2017.
ELAINE ÚRSULA MOTA ABREU
Pregoeira

<#ABC#32093#31#41089/>

Protocolo 32093

Faina

necessárias e no site oficial https://www.faina.go.gov.br/. Tudo
de conformidade com a Lei nº 10.520/02, e subsidiariamente, no
que couber pelas disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas
alterações. Faina-Go, 07 de Agosto de 2017. Rosângela Custódio
de Bastos - Presidente CPL.
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Protocolo 32208

Goianésia
<#ABC#32229#31#41262>

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE GOIANÉSIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2.017
O Prefeito Municipal de Goianésia - Go, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o caráter emergencial, torna pública que
estarão abertas, nos dias 16 à 22 de agosto de 2017, as inscrições
para o Processo Seletivo Simplificado - Edital 003/2017 - visando
a contratação temporária de excepcional interesse público de
funções diversas do Fundo Municipal do Bem Estar da Criança e
do Adolescente por tempo determinado, em regime jurídico geral,
nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, em
conformidade com a Lei Municipal 3.549/2017.
O Edital com as exigências, atribuições dos cargos, remuneração,
critérios de classificação e demais informações encontram-se
afixados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Goianésia.
Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Fundação
do Bem Estar da Criança e do Adolescente (Fundação Crescer),
situada à Rua 31, nº 408, centro, e pelo telefone (62)3935-1049.
Goianésia - Goiás 07 de agosto de 2.017

<#ABC#32205#31#41227>

MUNICÍPIO DE FAINA GO
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº
017/2017 para Registro de Preços.
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FAINA GO GO, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, torna público que
fará realizar em sua sede, na Rua Pereira Galvão, n° 237, Centro,
Faina GO - GO, às 09h30min horas do dia 21 de agosto de 2017,
Licitação na Modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços
nº 017/2017, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Contratação
de empresa para fornecimento de materiais gráficos personalizados, conforme especificações e quantitativos constante do Edital e
seus anexos. Todos os critérios e condições do Certame constam
do referido Edital, que se encontram afixados no Placard Oficial da
Prefeitura, em outros lugares de afluência pública, e à disposição
dos interessados na sala de licitação das 8h00min às 11h00min, e
das 13h00min às 17h00min, para as informações necessárias e no
site oficial http://faina.go.gov.br. Tudo de conformidade com a Lei
nº 10.520/02, e subsidiariamente, no que couber pelas disposições
contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Faina - GO, 07 de
agosto de 2017. Rosângela Custodio de Bastos - Presidente CPL.
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Protocolo 32205
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Wender Alencar Cardoso
Presidente da Fundação do Bem Estar
Da Criança e do Adolescente
Protocolo 32229

<#ABC#32094#31#41090>

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE GOIANÉSIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2.017
O Município de Goianésia faz, a saber, aos interessados que fará
realizar às 9:00 (quatorze horas) do dia 22 de agosto de 2.017 em
sua sede, situada na Rua 33 n.º 453 - Setor Sul, neste município
em sessão publicada, na forma da lei 10.520/02 e subsidiariamente às normas da lei 8.666/93 e alterações posteriores, licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR OFERTA
POR LOTE, objetivando a contratação de empresa para locação
de palco, som e Iluminação, trio elétrico, gerador de energia,
fechamento e banheiros químicos, conforme descrito no edital e
seus anexos que estarão disponíveis junto ao site www.goianesia.
go.gov.br. Informações complementares no endereço acima citado
ou pelos telefones (062) 3389-9425 e 3389-9449
Goianésia - Goiás, 07 de agosto de 2.017.

<#ABC#32208#31#41231>

MUNICÍPIO DE FAINA
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº
018/2017
O MUNICÍPIO DE FAINA - GO, através de sua Pregoeira e
equipe de apoio, torna público que fará realizar em sua sede,
na - Rua Pereira Galvão n.º237, Centro, Faina-GO, CEP:
76.740-000, às 09h30min horas do dia 22 de agosto de 2017,
Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 018/2017, do tipo
menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de PATRULHA
MECANIZADA, consistindo em (02) dois tratores e (01)uma grade
aradora, oriundos do Contrato de Repasse N° 833264/2016, do
MAPA, Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - Ação
Fomento ao Setor Agropecuário, Processo nº 2635.103361115/2016, conforme especificações e quantitativos constante do
Edital e seus anexos. Todos os critérios e condições do Certame
constam do referido Edital, que se encontram afixados no Placard
Oficial da Prefeitura, em outros lugares de afluência pública, e à
disposição dos interessados na sala de licitação das 8h00min às
11h00min, e das 13h00min às 17h00min, para as informações
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RAIMUNDO DO CARMO RAPOSO
Pregoeiro
Protocolo 32094

Iaciara
<#ABC#32209#31#41234>

Prefeitura Municipal de Iaciara
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017
OBJETO: A Secretária Municipal de Educação do Município de
Iaciara torna público que fará realizar contratação de empresas especializadas nas áreas de: Auxiliar de transporte, auxiliar pedagógico,
auxiliar de limpeza e auxiliar em segurança, por meio de Pregão
Presencial para manutenção da Secretaria de Educação. DATA DE
ABERTURA: 22/08/2017; HORÁRIO: 09:00h; LOCAL: Praça Cirilo
Sabath, s/n Prefeitura de Iaciara - Goiás. RETIRADA DO EDITAL:
Na sede da Prefeitura ou no site: www.iaciara.go.gov.br. Iaciara, 07
de Agosto de 2017. Darlos de Sousa - Pregoeiro.
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Protocolo 32209

