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DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, modalidade Tomada de Preços nº 
001/2021, tipo menor preço Global, no valor total de R$ 104.463,32 
(cento e quatro mil quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e dois 
centavos). Tendo vigência contratual de 120 dias e será contado 
a partir da emissão da “Ordem de Serviços”, celebrado entre o 
município de Córrego do Ouro e a empresa MILENG MELENIO 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 02.955.015/0001-
39.Córrego do Ouro - Go, 24 de março de 2021.Gabriel Moreira 
Nogueira  - Auxiliar Administrativo
<#ABC#223076#39#264524/>

Protocolo 223076
<#ABC#223077#39#264526>

MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N.º 

030/2021
O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa espe-
cializada em serviços de engenharia civil, para execução de obra 
Construção do Muro da escola municipal Ana Morato, de acordo 
com o contrato de repasse nº 202000006018375, da SECRETARIA 
DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, modalidade Tomada de Preços nº 
002/2021, tipo menor preço Global, no valor total de R$ 79.911,14 
(setenta e nove mil novecentos e onze reais e quatorze centavos). 
Tendo vigência contratual de 90 dias e será contado a partir da 
emissão da “Ordem de Serviços”, celebrado entre o município de 
Córrego do Ouro e a empresa MILENG MELENIO ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 02.955.015/0001-39.Córrego do 
Ouro - Go, 24 de março de 2021.Gabriel Moreira Nogueira  - Auxiliar 
Administrativo
<#ABC#223077#39#264526/>

Protocolo 223077

Corumbaíba
<#ABC#223080#39#264522>

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 O 
Município de Corumbaíba-GO, torna público para conhecimento 
dos interessados que às 07h15min do dia 06/04/2021, na sede 
da Prefeitura, (no departamento de licitação), em sessão pública, 
fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do 
tipo MAIOR PREÇO POR ITEM, Permissão de uso precário a título 
oneroso de um ponto comercial (Quiosque) destinado à exploração 
de bar e lanchonete, sendo localizado no Centro Olímpico “Iroan 
Carlos Borges” Lago Bonito, esclarecendo que a presente licitação 
será regida pela Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pela Lei 
Federal 8.666 de 21/06/1993 e Lei Complementar nº 123/2006. 
O edital e maiores informações poderão ser obtidas no site www.
corumbaiba.go.gov.br ou na sede do Poder Executivo Municipal, 
situada na Rua Simon Bolívar nº 58, centro, CEP 75.675-000, 
fone 064 3447-7000, no horário de expediente. Corumbaíba-GO, 
22/03/2021. Fabricio Silva de Deus - Pregoeiro
<#ABC#223080#39#264522/>

Protocolo 223080

Cromínia
<#ABC#223059#39#264508>

PREF. MUNICIPAL DE CROMINIA.
AVISO DE LICITACAO  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2021

O Município de Cromínia Goiás torna público para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, em sua sede, na Secretaria de 
Administração, a Praça Antônio Parreira Duarte, s/n, Setor Castelo 
Branco, nesta cidade, em sessão pública, na forma das Leis n° 
10.520/02 e 8.666/93, a seguinte licitação: Modalidade: Pregão 
Presencial n. 005/2021; Tipo Menor Preço por Item/Rota, Data e 
Horário:07/04/2021 as 08h30min; Objeto: Contratação de Empresa 
para prestação de serviços de transporte escolar de alunos neste 
município; Especificações no anexo I (termo de referência), parte 
integrante do presente edital. Informações no endereço acima ou 
pelo telefone (064)99280-2574 ou no site http://www.crominia.
go.gov.br/. Cromínia de Goiás /GO, 23 de março de 2021. Pâmella 
Christyen M.Nascimento- Pregoeira
<#ABC#223059#39#264508/>

Protocolo 223059

Damolândia
<#ABC#223127#39#264576>

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMOLÂNDIA/GO
EDITAL DE PREGÃO Nº 003/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMOLÂNDIA/GO -CNPJ/MF sob 
o n.º 01.067.164/0001-07, torna público para conhecimento dos 
interessados que promoverá PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE 
PREÇOS para Contratação de empresa para prestação de serviços 
de mão-de-obra especializada para execução de todos os serviços 
de manutenção preventiva e corretiva para toda a frota municipal, 
que ocorrerá na Sede da Prefeitura Municipal no dia 05 de abril 
de 2021, de segunda-feira, ás 08:00 horas. Maiores informações 
poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal, sito à Praça Hugo 
Costa, N° 1, DAMOLÂNDIA/GO, de segunda à sexta-feira, das 
08:00 ás 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas e no site oficial da 
Prefeitura Municipal https://damolandia.go.gov.br/. Damolândia 23 
de março de 2021.ROGÉRIO LABANCA NETO - Prefeito Municipal
<#ABC#223127#39#264576/>

Protocolo 223127

Edéia
<#ABC#223201#39#264659>

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2021
O Prefeito Municipal de Edéia, Estado de Goiás, JOSÉ WAGNER 
NEVES DE ANDRADE, usando de suas atribuições legais, 
CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados 
no Concurso Público Edital nº 01/2019, para comparecerem na 
Secretaria de Administração/Departamento pessoal e Recursos 
Humanos, localizado na Av. Presidente Kennedy, nº 161, Centro, 
Edéia, Estado de Goiás , CNPJ nº 01.068.055/0001-04, (64) 
3492-1545 / 3492-1293, CEP.: 75940-000 , no período de 25 de 
março de 2021 a 25 de abril  de 2021, das 07h as 11h e das 
13h as 17h, afim de apresentar os documentos abaixo descritos, 
exigidos no Edital nº 01/2019 itens18.11 e 18.12. CONSIDERAN-
DO,o disposto na  lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO,o 
disposto nos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município; 
CONSIDERANDO, o que estabelece os itesn 18.11 e 18.12 do Edital 
01/2019, “ O candidato aprovado  e classificado dentro do número 
de vagas abertas será nomeado e convocado através de edital ou 
carta com aviso de Recebimento (AR) paracomprovar que possui 
os requisitos para posse no cargo, apresentando os documentos 
abaixo relacionados em original ou cópias autenticadas (...)” 
CONSIDERANDO, o que estabeelce o item 18.16 do Edital 01/2019, 
“O candidato aprovado, quando nomeado, terá o prazo máximo de 
30 (trinta) dias para tomar posse, podendo ser prorrogado este 
prazo por uma única vez por igual período, mediante requerimento.” 
(grifou-se) E, por fim, conforme estabelecem os itens18.11 e 18.12 
do Edital 01/2019, o candidato convocado DEVERÁ apresentar 
os seguintes documentos: Relação dos documentos a serem 
apresentados (Fotocópia/Xerox Legível) a) Carteira de Identidade; b) 
CPF (cadastro de pessoa física); c) Título de Eleitor; d) Comprovante 
de votação na última eleição, se à epoca já possuía 18 (dezoito) 
anos; e) Certificado de Reservista ou documento equivalente, ou 
ainda dispensa de incorporação(somente para candidatos do sexo 
masculino de 17 a 45    anos); f) Certidão de nascimento dos filhos 
menores de 21 anos; g) Certidão de nascimento ou casamento; h) 
Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP (se tiver); i) Carteira de 
Trabalho e Previdência Social; j) 01 (uma) foto colorida tamanho 
3x4 recente; k) Diploma, certificado ou documento de comprovação 
da conclusão do curso correspondente à escolaridade exigida para 
o cargo; l) Certidão de registro e regularidade junto ao Conselho 
de Classe, quando exigido; m) Declaração de horário de trabalho, 
se possuir outro vínculo empregatício, para demonstração de com-
patibilidade com o horário disponível ou acúmulo legal de cargo; 
(Se for ocupante de outro cargo descrever os horários diários do 
trabalho, o local e o ente público que estiver vinculado, conforme 
modelo do ANEXO VII); n) Não ser aposentado por invalidez e não 
ter completado a idade de aposentadoria compulsória nos termos 
do Artigo 40, inciso II, da Constituição Federal; o) Certidão Criminal 
da Justiça Estadual e Federal emitida pela Comarca em que tiver 
residido; p) Telefone para contato e dados de conta bancária aberta 
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na instituição financeira indicada pela Prefeitura Municipal; q) 
Declaração de bens patrimoniais; r) Laudo Médico Pericial emitido 
por médico da Junta Médica Oficial ou credenciado pelo município, 
juntamente com os seguintes exames: Hemograma completo, Ele-
trocardiograma(com laudo, carimbo e assinatura do médico), Imuno-
fluorescência para T.A. (doença de chagas); Radiografia da Coluna 
e do Tórax em PA e PERFIL (com laudo, carimbo e assinatura do 
médico); Tipagem Sanguínea; Uranálise; Glicemia (jejum); Uréia; 
Lipidograma; TSH; T4; H.C.V; H.B.S.A.G; Creatinina; VDRL; 
EAS; Colpocitologia Oncótica Parasitária e Mamografia (exclusivo 
para mulheres); PSA (exclusivo para homens acima de 40 anos); 
exame de provas alérgicas; Laudo Psiquiátrico; Exame Oftalmoló-
gico; Exame Dermatológico; Teste Ergométrico; Eletrocefalograma 
(EEG rotineiro ou normal); e Audiometria, Plaquetas, velocidade de 
hemossedimentação (VHS), Creatinina, Glicemia de jejum, Gama 
glutamiltransferase (GAMA GT), Tempo de tromboplastina total e 
parcial ativado (TTPA), EAS, Raio-x - Tórax, teste ergonométrico e 
outros exames médicos, laboratoriais ou psicológicos que poderão 
ser solicitados no ato da convocação; s) Outros documentos, se 
necessários, solicitados no Edital de convocação do candidato. 
t) Declaração de nepotismo, em conformidade com a Instrução 
Normativa de nº 10/2019, do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás. Insta salientar conforme disposto no item 18.13 
do Edital nº 01/2019, “ As despesas de todos os exames exigidos 
no subitem anterior serão custeadas pelo candidato.” Considerando 
ainda o disposto no item 18.14 do Edital 01/2019, “O candidato que 
por qualquer motivo não apresentar a documentação e os exames 
exigidos neste Edital ou não comprovar os requisitos legais para 
posse, após assegurado o direito de ampla defesa, perderá o direito 
a investidura no cargo”. Insta salientar o disposto no item 18.15 do 
Edital 01/2019, “Após a entrega dos documentos acima relacionados, 
sendo constatado que o candidato não possui os requisitos legais ou 
for considerado inapto para desempenho das atribuições do cargo, 
a nomeação tornarse-á sem nenhum efeito, ficando impossibilitada 
a posse no cargo”. Imperativo ressaltar o disposto no item 14.14, do 
Edital 01/2019, “Quando a posse do candidato não ocorrer dentro 
do prazo previsto, sua nomeação será considerada sem efeito”. 
A documentação será apresentada na forma original ou através 
de cópias autenticadas, sendo facultado à Prefeitura Municipal 
proceder à autenticação, desde que sejam apresentados no ato os 
documentos originais.

Edéia, 22 de março de 2021.

JOSÉ WAGNER NEVES DE ANDRADE
Prefeito

ANEXO ÚNICO

CARGO: PSICOLÓGO

CLAS. INSCRIÇÃO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO
1º PSI 291016 MARIANA 

BARROS 
LOBO 
FERREIRA 

45.00 Aprovado 
cadastro 
reserva

2º 298644 MURILO 
TELLES 
MORETTO

43.00 Aprovado 
cadastro 
reserva 

CLAS. INSCRIÇÃO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO
4º ENF 294307 ALINE DA SILVA 

COSTA 
46.00 Aprovado e 

Classificado
5º ENF 300844 LARISSA 

RIBEIRO 
NASCIMENTO

46.00 Aprovado e 
Classificado

CARGO: ENFERMEIRO

CLAS. INSCRIÇÃO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO
4º TEC 302197 FRANCIMAR 

ORIZONA 
CARVALHO DE 
PAULA

32.00 Aprovado e 
Classificado

5º TEC 290405 ALEQUINA 
MALAQUIAS 
PRADO DA 
SILVEIRA

32.00 Aprovado e 
Classificado

6º TEC 292203 MARCELA 
SÉRGIO DOS 
SANTOS 

32.00 Aprovado e 
Classificado

7º TEC 292673 ANNA JAROLINA 
PÁRREIRA 
HELTON

31.00 Aprovado e 
Classificado

8º TEC 302090 SUELEN DOS 
SANTOS VIEIRA

31.00 Aprovado e 
Classificado

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CARGO: ARQUITETO

CLAS. INSCRIÇÃO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO
1º ARQ 292919 MARIA EUGÊNIA 

URZEDA
36.00 Aprovado 

cadastro 
reserva

DIVINO GESUINO DA SILVA- Presidente
<#ABC#223201#40#264659/>

Protocolo 223201
<#ABC#223058#40#264506>

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 O MUNICÍPIO DE 
EDÉIA-GO, através de sua Pregoeira, torna público que fará realizar 
em sua sede, à Av. Presidente Kennedy, nº 161, Centro, Edéia-GO, 
às 09h00min do dia 07/04/2021, a Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial nº 007/2021, do tipo menor preço por item, cujo objeto é 
o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada no fornecimento de refeições tipo “marmitex”, para 
pacientes que ficam acolhidos na Casa de Apoio localizada em 
Goiânia; para os pacientes que fazem tratamento de hemodiálise 
em Aparecida de Goiânia no Hospital Santa Mônica; para os 
prestadores de serviços em regime de plantão no Sistema de 
Saúde de Edéia-GO, e para os prestadores de serviços lotados na 
Secretaria Municipal de Transportes de Edéia-GO, conforme especi-
ficações técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo I. Todos 
os critérios e condições constam no referido Edital, que se encontra 
afixado no Placar Oficial da Prefeitura e no site www.edeia.go.gov.
br. Município de Edéia - GO, 22 de março de 2021. MARIANNA 
LOURENÇO DE FARIA - Pregoeira
<#ABC#223058#40#264506/>

Protocolo 223058

Faina
<#ABC#223016#40#264463>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAINA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021

O Município de Faina, torna público para conhecimento dos 
interessados que às 09:00h do dia 06 de abril de 2021, na sede 
da Prefeitura, situada na Rua Pereira Galvão, nº 237, centro, Faina 
(no Departamento de Licitação), em sessão pública, fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, para registro de preços para eventual aquisição 
de combustíveis. O edital e maiores informações poderão ser obtidas 
no site (www.faina.go.gov.br) ou no telefone (62) 3386-1128, no 
horário de expediente. Faina-GO, 23 de março de 2021. Leonardo 
Mendanha da Silva - Pregoeiro
<#ABC#223016#40#264463/>

Protocolo 223016
<#ABC#223017#40#264464>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAINA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021

O Município de Faina, torna público para conhecimento dos 
interessados que às 10h30min do dia 06 de abril de 2021, na sede 
da Prefeitura, situada na Rua Pereira Galvão, nº 237, Centro, Faina 
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