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Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Saúde

Presidência da Comissão Especial de Licitação

 
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023 – REPUBLICAÇÃO
 

O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
doravante denominada SMS, por meio do Pregoeiro, designado (a) pela Portaria Municipal n° 235/2022,
tendo em vista o que consta no Processo SEI n° 22.29.000024399-8, destinado a “Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de administração, emissão e entrega de “Vale Alimentação”, por meio de
cartão magnético ou eletrônico com tecnologia de chip eletrônico de segurança ou tecnologia equivalente ou
superior, com senha individual, para recarga mensal, destinado aos plantonistas da Secretaria Municipal de
Saúde – SMS para  à aquisição de gêneros Alimentícios em estabelecimentos comerciais do ramo
(hipermercado, supermercado, armazém e similares) na cidade de Goiânia, conforme condições e especificações
constantes deste Edital e seus anexos.”, por intermédio do Pregão Eletrônico 013/2023 - SAÚDE, conforme
condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, nos termos da Lei 10.520/2002, Decreto
Federal 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 9.525/2014, Decreto Municipal
2.968/2008, alterado pelos Decretos Municipais n.º 2126/2011, 1.550/2012 e 2271/2019 aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/93 e suas alterações e demais legislações
pertinentes, COMUNICA aos interessados que em face do sistema utilizado para realização do certame,
plataforma Comprasnet (www.gov.br/compras), não permitir a utilização do mesmo número de pregão, o
edital foi cadastrado sob o número 131/2023.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente,
obter demais informações na PREFEITURA DE GOIÂNIA, Secretaria Municipal de Saúde, Paço Municipal
– Av. do Cerrado, n° 999 – Park Lozandes, Bloco D, 2° andar – Goiânia-GO. Fone: (62) 3524-1628 e site
www.goiania.go.gov.br.

 
                                                   

Gildeone Silvério de Lima
                                                                      Pregoeiro                                            

                                         

 
Goiânia, 13 de março de 2022

 
Documento assinado eletronicamente por Gildeone Silvério de Lima,
Pregoeiro, em 13/03/2023, às 10:57, 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
1279240 e o código CRC AF269649.

 

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

CEP 74884-900 Goiânia-GO
 

Referência: Processo Nº 22.29.000024399-8 SEI Nº 1279240v1


