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Reurbanização do Córrego Botafogo no trecho da Avenida 136 e
Avenida 2ª Radial, com abertura prevista para o dia 02 de fevereiro
de 2015, às 09:30 horas, FICA ADIADA PARA O DIA 10 DE
MARÇO DE 2015, ÀS 09:30 HORAS, motivado por alteração edi-
talícia. Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h
às 18h, nos dias normais de expediente, obter o edital e demais
informações, na sede da Secretaria Municipal de Administração, si-
tuada na Av. do Cerrado n.º 999, Bl. - B, Térreo, Parque Lozandes,
Goiânia - Goiás ou pelo site www.goiania.go.gov.br.

Fone: (62)3524-6320, e-mail: semad@semad.goia-
n i a . g o . g o v. b r

Goiânia-Go, 30 de janeiro de 2015.
VALDI CAMARCIO BEZERRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 5/2015

O Município de Goianira/GO, através do FMS, torna público
que fará realizar no dia 23/02/2015 às 09:30 horas, no auditório de
sua sede, situada na Avenida Goiás, n.º 516, Centro, CEP: 75.370-
000, na Cidade de Goianira/GO, licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial, do tipo MENOR PREÇO, visando o registro de preços para
eventual aquisição de veículo tipo mini van, em atendimento a Se-
cretaria Municipal de Saúde. Maiores informações poderão ser ob-
tidas junto a Prefeitura ou pelo telefone (62) 3516-7000, de segunda
a sexta feira, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00, ou
no site: www.goianira.go.gov.br.

Goianira-Go, 30 de janeiro de 2015.
WANESSA MAFALDA ARANTES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2015

A Pregoeira do Municipio de Goias-Estado de Goiás, torna
público o Aviso de Licitação-na Modalidade Pregão Presencial n.º
004/2015-Tipo: Menor Preço por item-Objeto: Aquisição parcelada
de oxigênio (medicinal e PPU) e ar comprimido para a manutenção
das atividades realizadas no SAMU. Conforme Especificações des-
crita no edital. Data de abertura: 13 de fevereiro de 2015, às 14:00
horas. O edital e maiores informações poderão ser obtidos na praça da
bandeira-n. 01, Centro, Fone: (62) 3371-7726, Goias - Goiás, no
horário das 07:30 às 11:00 e 13:00 às 17:30 horas e no site da
prefeitura www.prefeituradegoias.go.gov.com. Municipio de Goias,
03 de Fevereiro de 2015. Rosane Germana de Oliveira - Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2015

A Pregoeira do Municipio de Goias-Estado de Goiás, torna
público o Aviso de Licitação-na Modalidade Pregão Presencial n.º
005/2015-Tipo: Menor Preço por item-Objeto: Aquisição parcelada
de Fornecimento de refeições tipo marmitex, destinada aos Funcio-
nários do SAMU Município de Goiás. Conforme Especificações des-
crita no edital. Data de abertura: 13 de fevereiro de 2015, às 09:00
horas. O edital e maiores informações poderão ser obtidos na praça da
bandeira-n. 01, Centro, Fone: (62) 3371-7726, Goias-Goiás, no ho-
rário das 07:30 às 11:00 e 13:00 às 17:30 horas e no site da prefeitura
w w w. p r e f e i t u r a d e g o i a s . g o . g o v. c o m .

Municipio de Goiás, 2 de fevereiro de 2015.
ROSANE GERMANA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 1/2015

EDITAL Nº 001/2015
A Prefeitura Municipal de INACIOLÂNDIA, Estado de

Goiás, torna público para conhecimento dos interessados, que fará
realizar no dia 19 de fevereiro de 2015, às 09h00min, em sua sede,
sito à Praça Ulysses Guimarães, s/nº, Bairro José Aparecido, nesta
cidade, PREGÃO PRESENCIAL, tipo Menor Preço por item, tendo
por objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO O FORTALECI-
MENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, nos termos da
Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente, no
couber, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de
1993. O Edital e o arquivo eletrônico para preenchimento estão a
disposição dos interessados na Sede da Prefeitura Municipal, durante
o horário de expediente sendo das 09h00min as 11h00min e das
13h00min as 17h00min, e no site http://www.portaltransparen-
cia.inf.br/inaciolandia/licitaoes/ não será fornecido edital por e-mail,
maiores informações, poderão ser obtidas na sala de Licitações desta
Prefeitura em horário normal de expediente, ou pelo telefone 0**64
3435.8000.

Inaciolândia. 5 de janeiro de 2015.

PREGÃO PRESENCIAL No- 3/2015

EDITAL Nº 003/2015
A Prefeitura Municipal de Inaciolândia, Estado de Goiás,

torna público para conhecimento dos interessados, que no dia 26 de
fevereiro de 2015, às 13h30min que realizará em sua sede cito Praça
Ulysses Guimarães, nº 37, Bairro José Aparecido, nesta cidade, PRE-
GÃO PRESENCIAL, modalidade Menor Preço por item, tendo por
objeto: contratação de empresa especializada para a Prestação de
serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva nos veículos
e máquinas da frota da PMI-FMS-FMAS, nos termos da Lei Federal
nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente, no couber, as
disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. O
Edital e arquivo eletrônico estão a disposição dos interessados na
Prefeitura Municipal no horário de expediente e no site:
http://www.portaltransparencia.inf.br/Inaciolandia/licitacoes, para
maiores informações, poderão ser obtidas na sala de Licitações desta
Prefeitura, em horário normal de expediente, ou pelo telefone 0**64
3435-8003.

Inaciolândia. 15 de janeiro de 2015.
ZILMAR FLORÊNCIO ALCÂNTARA

Prefeito

SÉLVIO TÚLIO PEREIRA NEVES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DE ITAGUARI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2015

Fornecimento de gêneros alimentícios da merenda escolar
O Município de Itaguari, Estado de Goiás, através do Pre-

goeiro designado pelo Decreto nº 187/2014, torna público, para co-
nhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade
"PREGÃO" na forma presencial, em conformidade com as dispo-
sições da Lei nº 10.520/02, de 17/07/2002, e a Lei nº 8.666/93 de
21/07/1993, e suas alterações, subsidiariamente, bem como pela LC
123/06, alterada pela LC147/14, no dia 19/02/2015, no horário ás
09hs, no endereço acima mencionado, propostas para aquisição de
gêneros e produtos alimentícios da Merenda Escolar. Informações
sobre o Edital poderão ser obtidas município ou pelos telefones (62)
3396-1390 ou (62) 3396-1155 e/ou no site: www.itaguari.go.gov.br.

Itaguari-Go, 2 de fevereiro de 2015.
JOANA DARCK DA SILVA

Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA

EDITAL Nº 1/2015
CONCURSO PÚBLICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA - Es-
tado do Goiás, dá ciência aos interessados de que se encontram
abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO destinado ao
provimento de vagas a serem preenchidas, de acordo com o Edital
01/2015 e nos termos do art. 37, I a III, da Constituição Federal, da
legislação vigente do Município de Maurilândia Lei nº 03/2015, re-
gidos pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme instruções esti-
puladas em Edital, para as seguintes vagas; 15 vagas para agente de
serviço de higiene e alimentação; 20 vagas para auxiliar de serviços
gerais; 05 vagas para Coletor de Lixo; 45 vagas para Gari; 15 vagas
para Vigilante; 15 vagas para Escriturário; 26 vagas para Monitores
de ensino; 03 vagas para Professor PI; 37 Vagas para Professor PIII;
01 vaga para Professor de Artes; 04 vagas para Professor de Letras;
03 vagas para Professor de Matemática; 03 vagas para Professor de
Educação Física; 01 vaga para Fisioterapeuta . O período de ins-
crições será de 04/03/15 à 25/03/15, inscrição no site www.sigma-
pesquisas.com.br. Informações pelo Site www.sigmapesquisas.com.br;
www.maurilandia.go.gov.br; ou e-mail para contato@sigmapesqui-
sas.com.br

RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA
Prefeito

EDITAL No- 2/2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA - Estado
do Goiás, através do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de
Maurilândia - GO, no uso de suas atribuições legais,TORNA PÚBLICO
a abertura de inscrição ao Processo Seletivo Público Simplificado de
provas e títulos para o preenchimento de 20(vinte)vagas para os cargos
de Agente Comunitário de Saúde- ACS e15(quinze)vagas para Agentes
de Combates às Endemias- ACE volta das para atenderas estratégias das
atividades de saúde comunitária e de vigilância em saúde epidemio-
lógica, conforme Lei n° 11.350, de 05 de Outubro de 2006,Lei n°8.080,
de 19 de Setembro de 1990,Lei n°12.994 de 17 de junho de 2014,,Lei
Orgânica do Município de Maurilândia - GO e Constituição Federal,
oque faz mediante as condições do Edital Processo Seletivo 002/2015.
Informações pelo Site; www.sigmapesquisas.com.br, www.maurilan-
dia.go.gov.br ; ou e-mail para contato@sigmapesquisas.com.br

RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE

AVISOS DE ADIAMENTO
PREGÕES PRESENCIAIS

O Município de Posse/GO torna Público, para conhecimento
de todos interessados, que razão de problemas técnicos fica adiando
os Pregões Presenciais 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015,
12/2015, as novas datas e horário são as seguintes Pregão 07/2015 as
08:00hs do 12/02/2015, Pregão 08/2015 as 10:00, do dia 12/02/2015,
Pregão 09/2015 as 14:00hs do 12/02/2015 as 15:00hs, Pregão
10/2015 as 15:00 do 12/02/2015, Pregão 11/2015 as 16:00hs do dia
12/02/2015, e Pregão 12/2015 as 08:00hs do dia 13/02/2015. A do-
cumentação completa e seus anexos poderão ser examinados, no
endereço acima mencionado no horário de 08:00 as 11:00 as 13:00 às
17:00h ou pelo fone. 62 - 3481-1370, www.posse.go.gov.br,

Posse-GO, 29 de Janeiro de 2015.
LINDOMAR JOSÉ DE OLIVEIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No- 1/2015

A Prefeitura Municipal de Santa Helena-Go, através da Co-
missão Permanente de Licitações, no uso legal de suas atribuições, e
de conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, torna público que fará realizar licitação na Modalidade TO-
MADA DE PREÇO, tipo menor preço por empreitada global, con-
forme Edital 001/2015, ás 08:00 horas do dia 19 de fevereiro de 2015
visando Contratação de empresa para a execução da obra de reforma
e ampliação da Escola Municipal Custodio p Vencio, no situada no
Bairro Brasil desta cidade (tudo conforme edital). A sessão pública
será realizada na sede da Prefeitura Municipal de Santa Helena de
Goiás - Go, sito a Rua Vereador Eduvaldo Veloso do Carmo, 510,
centro, Santa Helena-Go, onde os interessados poderão obter as in-
formações pertinentes ao edital, das 08:00 as 11:00 e das 13:00 as
17:00 horas, e pelo telefone (64) 3641-8704.

Santa Helena de Goiás-GO, 2 de fevereiro de 2015.
RUBENS PIRES DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREGÃO No- 17/2015

A Prefeitura Municipal de Santa Helena-Go, neste ato re-
presentada pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Comissão
Permanente de Licitações e de seu Pregoeiro Oficial, no uso legal de
suas atribuições, e de conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de
21 de junho de 1993, e suas alterações e Lei Federal n° 10.520, de 17
de julho de 2002 e à Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de
2006, torna público que fará realizar licitação na Modalidade Pregão
Presencial, tipo menor preço por item, conforme Edital 017/2015, ás
08:00 horas do dia 13 de fevereiro de 2015, na Rua Eduvaldo Veloso
do Carmo, 510, centro, Santa Helena de Goiás-GO (Prédio da Pre-
feitura), visando a contratação de empresas para aquisição de gêneros
alimentícios em geral, materiais de acondicionamento de embalagem
e cozinha, materiais de limpeza, materiais de higiene, matérias de
segurança, materiais elétricos, aviamentos e materiais de consumo,
para atender demandas do Hospital Municipal, Central de Abaste-
cimento, SAMU, Laboratório Municipal e a própria Secretaria de
Saúde deste município. Os interessados poderão obter as informações
pertinentes ao edital, das 09:00 as 11:00 e das 13:00 as 16:00 horas,
e pelo telefone (64) 3641-8704.Santa Helena de Goiás-GO - Goiás 02
de fevereiro de 2015.Julio Cezar da Silva - Pregoeiro

PREGÃO No- 18/2015

A Prefeitura Municipal de Santa Helena-Go, neste ato re-
presentada pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Comissão
Permanente de Licitações e de seu Pregoeiro Oficial, no uso legal de
suas atribuições, e de conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de
21 de junho de 1993, e suas alterações e Lei Federal n° 10.520, de 17
de julho de 2002 e à Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de
2006, torna público que fará realizar licitação na Modalidade Pregão
Presencial, tipo menor preço por item, conforme Edital 018/2015, ás
14:30 horas do dia 13 de fevereiro de 2015, na Rua Eduvaldo Veloso
do Carmo, 510, centro, Santa Helena de Goiás-GO (Prédio da Pre-
feitura), visando a contratação de empresas para aquisição de ma-
teriais laboratoriais, para atender as necessidades do Laboratório Mu-
nicipal de Santa Helena. Os interessados poderão obter as infor-
mações pertinentes ao edital, das 09:00 as 11:00 e das 13:00 as 16:00
horas, e pelo telefone (64) 3641-8704.

Santa Helena de Goiás-GO, 2 de fevereiro de 2015.
JULIO CEZAR DA SILVA

Pregoeiro
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