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AVISO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE ABERTURA DE ENVELOPES. 
 
A Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão, Estado de Goiás, torna público, para 
conhecimento dos interessados que, em cumprimento aos preceitos contidos nas Leis nº. 10.520/02 e 8.666/93 
e suas alterações posteriores, publica alteração de endereço de abertura dos envelopes das seguintes licitações, 
mantendo-se as datas e horários inicialmente publicados e constantes em cada edital: 
 

PREGÃO PROCESSO DIA  HORÁRIO OBJETO  

127/2018. 2018015075. 18/06/2018. 08:00. 

Registro de Preços para futura e eventual contratação de Empresas para 
fornecimento de gêneros alimentícios, visando atender às necessidades da 
Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão – SAE para o período 
de 12(doze) meses. 

120/2018. 2018013148. 19/06/2018. 08:00. 

Registro de Preços para futura e eventual contratação de Empresas para 
fornecimento de materiais de expediente, visando atender às necessidades da 
Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão – SAE para o período 
de 12(doze) meses. 

126/2018. 2018015076. 20/06/2018. 08:00. 

Registro de Preços para futura e eventual contratação de Empresas para 
fornecimento de materiais de limpeza e higiene, visando atender às necessidades 
da Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão – SAE para o 
período de 12(doze) meses. 

124/2018. 2018013146. 21/06/2018. 08:00. 

Registro de Preços para futura e eventual contratação de Empresas para 
fornecimento de equipamentos eletrônicos de impressão (impressoras térmicas) 
e peças de reposição para impressoras térmicas (ZEBRA RW 420) e 
equipamentos de informática diversos (componentes auxiliares e 
complementares internos e externos), visando atender às necessidades da 
Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão – SAE para o período 
de 12(doze) meses. 

125/2018. 2018006002. 21/06/2018. 13:00. 

Registro de Preços para futura e eventual contratação de Empresas para prestação 
de serviços de plotagem, encadernação, cópias, plastificação e impressões com 
fornecimento de impressoras multifuncionais, visando atender às necessidades 
da Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão – SAE para o 
período de 12(doze) meses. 

145/2018. 2018016890. 22/06/2018. 13:00. 

Contratação de Empresas especializada em locação de linhas telefônicas, 
fornecimento de aparelhos de telefonia, aparelhos de PABX e correlatos, visando 
atender às necessidades da Superintendência Municipal de Água e Esgoto de 
Catalão – SAE. 

129/2018. 20180150763. 25/06/2018. 08:00. 

Registro de Preços para futura e eventual contratação de Empresas para 
fornecimento de alimentação (Kit Lanches prontos) visando atender às 
necessidades da Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão – SAE 
para o período de 12(doze) meses. 

128/2018. 2018015074. 25/06/2018. 13:00. 

Registro de Preços para futura e eventual contratação de Empresas para 
fornecimento de copos descartáveis transparentes com e sem logo da 
Superintendência e selos em alumínio (tampas), visando atender às necessidades 
da Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão – SAE para o 
período de 12(doze) meses. 

 
O local para abertura dos envelopes dos Pregões acima indicados será o auditório da Prefeitura 
Municipal de Catalão, localizado na Rua Nassin Agel, nº 505, Centro, Cidade de Catalão, CEP: 75.701-
050. 
 
Os editais, anexos  e avisos poderão ser obtidos no site www.catalao.go.gov.br ou consultado no Departamento 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Catalão (Núcleo de Editais e Pregões), nos dias normais de expediente, 
das 08:00 às 11:00hs e das 13:00 às 16:00hs, localizado na Rua Nassin Agel, nº 505, Centro, Cidade de Catalão, 
CEP: 75.701-050, ou ainda pelo fone 64- 99986-4502, onde também serão prestadas maiores informações a 
respeito do certame. 
 

 
Catalão - GO, 14 de junho de 2018. 

 
Marcel Augusto Marques. 

Pregoeiro. 
Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão – SAE. 
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