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Oficial do Município www.diariomunicipal.com.br/fgm ou na sede
da prefeitural na Av. Dep. José de Assis s/n,- Sala de Licitações.
Diorama-Go, aos 04/09/2020. Danihanne Silva Teixeira - Pres. CPL

Brazabrantes

<#ABC#196656#20#232890/>

Protocolo 196656

<#ABC#196629#20#232863>

AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO n. 016-2020
O Pregoeiro municipal de Brazabrantes-GO, torna público o aviso
de adiamento para alteração no Edital e Termo de Referência
do Pregão Eletrônico nº 016/2020. Objeto: Refere-se à registro
de preços para futura e eventual de fornecimento de kit de teste
rápido COVID-19 IgG/IgM, RT-PCR (SARS-COV-2), Imunocromatografico (SWAB) Nasofaringe antígeno AG, para enfrentamento da
emergência de saúde pública, em caráter emergencial, nos termos
do artigo 4º da Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020. A sessão de
abertura será no 14/09/2020, às 09h:00min. Maiores informações
no site www.brazabrantes.go.gov.br, www.licitanet.com.br, pelo fone
(62) 3529-1113. Brazabrantes, 04 de setembro de 2020.
Renato Pereira Silva
Pregoeiro
<#ABC#196629#20#232863/>

Formosa
<#ABC#196640#20#232873>

Prefeitura Municipal de Formosa
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n.º: 903/2020 - CPL. CONTRATADA: CONFIANÇA
CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS EIRELI-EPP. Objeto:
Contratação de Empresa Especializada em Assessoria e Consultoria
de Investimentos credenciada junto a CVM (Comissão de Valores
Mobiliários), para prestação de serviços de Consultoria e Assessoria
Financeira das aplicações do Fundo de Previdência do Município de
Formosa-FPS. Modalidade: Pregão Presencial n.º 036/2020. Prazo:
04/09/2020 à 04/09/2021 Valor: R$ 54.000,00 //.
<#ABC#196640#20#232873/>

Protocolo 196640

Protocolo 196629
<#ABC#196630#20#232864>

<#ABC#196619#20#232853>

AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO n. 016-2020
O Pregoeiro municipal de Brazabrantes-GO, torna público o aviso de
suspensão para alteração no Edital e Termo de Referência do Pregão
Presencial nº 016/2020. Objeto: Refere-se à registro de preços para
futura e eventual de fornecimento de kit de teste rápido COVID-19
IgG/IgM, RT-PCR (SARS-COV-2), Imunocromatografico (SWAB)
Nasofaringe antígeno AG, para enfrentamento da emergência de
saúde pública, em caráter emergencial, nos termos do artigo 4º da
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020. A nova data de abertura
será remarcada em momento oportuno. Maiores informações no site
www.brazabrantes.go.gov.br, www.licitanet.com.br, pelo fone (62)
3529-1113. Brazabrantes, 04 de setembro de 2020.
Renato Pereira Silva
Pregoeiro
<#ABC#196619#20#232853/>

Protocolo 196619

<#ABC#196630#20#232864/>

Damianópolis

Protocolo 196630
<#ABC#196647#20#232880>

<#ABC#196713#20#232959>

Estado de Goiás. Município de Damianópolis. Aviso de Licitação.
Pregão Presencial N. 04-2020. A Prefeitura Municipal de
Damianópolis, Estado de Goiás por intermédio de sua comissão
de licitação torna público que às 09h00min do dia 21 do mês de
setembro de 2020 em sua sede localizada na Avenida Goiás n. 139
Centro Damianópolis GO, iniciara a sessão pública Regida pela
Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 3.555/2000 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, visando a realização de licitação pública
na modalidade Pregao Presencial para aquisição de materiais de
construção, eletrico e hidraulico para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Damianópolis.
O edital completo com o anexo contendo todas as normas regulares
do certame estará à disposição dos interessados no endereço
abaixo mencionado site www.damianopolis.go.gov.br pelo telefone
(62) 9 9946-4431 pelo e-mail licitacaodam@outlook.com. Prefeitura
Municipal de Damianópolis aos 04 dias do mês de setembro de
2020. Edivanilson Apostolo de Araujo, Pregoeiro.
<#ABC#196713#20#232959/>

Protocolo 196713

Diorama
<#ABC#196656#20#232890>

TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020
O Município, por sua Comissão Permanente de licitação, torna
público, a quem interessar possa, que fará realizar na sala do seu
Departamento de Licitação, na sede da prefeitura, situado na Av.
Dep. José de Assis, licitação na modalidade Tomada De Preço,
tipo “Menor Preço Global”, com abertura às 13:30 horas do dia
28/09/2020, com objetivo de “Contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia, Para Reforma E Ampliação
Do Prédio/Espaço Físico Do Programa Federal Bolsa Família.”,
conforme memoriais, planilhas e projetos em anexo”,conforme
relação especificada no Edital. Obtenção do edital no e-mail: licita.
diorama@hotmail.comhttp://diorama.go.gov.br/transparencia/. Inf.:
Fone: (64) 3689-1101 no departamento de licitação e pelo Diário
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PREFEITURA DE FORMOSA
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2020 AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE FORMOSA-GO, Estado de Goiás, torna público
que fará realizar no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, às 14 horas do dia 22 de setembro de 2020, Licitação
na Modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2020, do tipo menor preço
por item, cujo objeto é a Aquisição de equipamento denominado
Emissões otoacústicas, para realização de avaliações auditivas,
destinado a Policlínica do Município de Formosa/GO, conforme especificações e quantitativos constantes do Edital e seus anexos. Os
interessados poderão adquirir cópia do referido Edital na sede da
Prefeitura Municipal, no horário de 08h as 11h e de 13h as 17h,
pelo site eletrônico http://www.formosa.go.gov.br e/ou www.portaldecompraspublicas.com.br, tudo na forma das Leis nº 10.520/2002
e 8.666/93, e modificações posteriores. Formosa - GO, 03 de
setembro de 2020.Natália Brito Mendanha - Pregoeira
PREFEITURA DE FORMOSA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2020 AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE FORMOSA-GO, Estado de Goiás, torna público
que fará realizar na sede da Prefeitura situada na Praça Rui
Barbosa, nº 208, Centro, Formosa - GO, no dia 23 de setembro de
2020, às 09:00 horas, Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº
039/2020, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Contratação
de empresa especializada na área de engenharia para perfuração
de poços artesianos nos Distritos do Bezerra, JK, Santa Rosa e assentamentos, conforme especificações e quantitativos constantes
do Edital e seus anexos. Os interessados poderão adquirir cópia do
referido Edital na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 08h
as 11h e de 13h as 17h, ou pelo site eletrônico http://www.formosa.
go.gov.br, tudo na forma das Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93, e
modificações posteriores. Formosa - GO, 04 de setembro de 2020.
Luciene de Souza Bernardo - Pregoeira.
<#ABC#196647#20#232880/>

Protocolo 196647
<#ABC#196649#20#232882>

PREFEITURA DE FORMOSA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 040/2020 AVISO DE LICITAÇÃO
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
FORMOSA-GO, Estado de Goiás, torna público que fará realizar na
sede da Prefeitura situada na Praça Rui Barbosa, nº 208, Centro,
Formosa - GO, no dia 23 de setembro de 2020, às 14:00 horas,
Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 040/2020, do tipo
menor preço por item, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada para o fornecimento de serviço de tecnologia da
informação, transmissão e recepção de dados - modo bidirecional,
que permita o tráfego de informações de caráter corporativo entre
localidades a nível nacional simultaneamente, acesso à rede mundial
de computadores (Internet), de segurança de acesso e dados e monitoramento, visando atender as necessidades de telecomunicações
dos estabelecimentos de saúde do Município de Formosa sob a
gestão da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações
e quantitativos constantes do Edital e seus anexos. Os interessados
poderão adquirir cópia do referido Edital na sede da Prefeitura

