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Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Saúde

Presidência da Comissão Especial de Licitação
 

Aviso de Licitação - SMS
(Republicação)

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 – SAÚDE

Início de acolhimento de proposta no dia 10/03/2023 a par�r das 08h00min – Horário de
Brasília/DF

Início da sessão de disputa de lances no dia 23/03/2023 às 09h00min - Horário de Brasília/DF

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
administração, emissão e entrega de “Vale Alimentação”, por meio de cartão magné�co ou
eletrônico com tecnologia de chip eletrônico de segurança ou tecnologia equivalente ou
superior, com senha individual, para recarga mensal, des�nado aos plantonistas da Secretaria
Municipal de Saúde – SMS para à aquisição de gêneros Alimen�cios em estabelecimentos
comerciais do ramo (hipermercado, supermercado, armazém e similares) na cidade de Goiânia,
conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL – ob�do através do desconto da Taxa nega�va de
Administração ao valor es�mado anual (a taxa de administração deverá ser inferior a zero)que
será descontada mensalmente da Nota fiscal, sem prejuízo para os beneficiários.

CÓDIGO UASG: 926995

PROCESSO SEI Nº: 22.29.000024399-8

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Re�re e Acompanhe o Edital: site da Prefeitura, no endereço h�ps://www.goiania.go.gov.br, no
site da Secretaria Municipal de Saúde h�ps://www.saude.goiania.go.gov.br ou solicitando
através do e-mail da Comissão Especial de Licitação (celsms.goiania@gmail.com ou
cel.sms@goiania.go.gov.br) e através do portal de compras do Governo Federal, endereço:
www.gov.br/compras, Informações adicionais podem ser ob�das junto a Comissão Especial de
Licitação, Fone: (62) 3524-1628.

 
           Goiânia, 07 de março de 2023.

 
 

        Gildeone SIlvério de Lima
            Pregoeiro

 

Documento assinado eletronicamente por Gildeone Silvério de Lima,
Pregoeiro, em 07/03/2023, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A auten�cidade do documento pode ser conferida no site
h�ps://www.goiania.go.gov.br/sei informando o código verificador
1246931 e o código CRC 60B39883.

Avenida do Cerrado, nº 999, APM-09, Bloco D, 2º andar
- Bairro Park Lozandes

CEP 74884-900 Goiânia-GO
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