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<#ABC#300726#33#353235>

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 041/2022

O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado 
da Educação, torna público o resultado da licitação, referente ao 
processo nº 2021.0000.607.8211 do tipo Menor Preço, Regime 
de Execução Empreitada por preço Global. Objeto: Contratação 
de empresa especializada em prestar serviços de construção 
civil para fornecimento de materiais e serviços para 
implantação de sistema fotovoltaico com potência de 50KW 
de inversor conectado a rede da concessionária de energia 
(ON-GRID), com operação assistida e manutenção do sistema, 
no Colégio Estadual Jardim Tiradentes, no município de 
Aparecida de Goiânia-GO. Empresa Vencedora: Mundi Solar 
Importação e Exportação, Produtos e Serviços Eireli, CNPJ: 
26.919.760/0001-90, no valor total de R$ 268.600,00. Em respeito 

aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, e nos termos 
do Art. 109, I, b, da Lei Federal nº 8.666/93, abre-se o prazo de 
05 (cinco) dias úteis contados a partir da publicação deste ato, 
para que os interessados se manifestem. Informações adicionais 
poderão ser obtidas junto à Gerência de Licitação, no endereço 
anteriormente mencionado, ou pelos Telefones: (62) 3220-9570 e 
E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br.

Goiânia, 29 de abril de 2022.
Alessandra Batista Lago

Gerente de Licitação
<#ABC#300726#33#353235/>

Protocolo 300726

<#ABC#300742#33#353250>

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2022

O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado 
da Educação, torna público o resultado da licitação, referente ao 
processo nº 2021.0000.607.8358 do tipo Menor Preço, Regime de 
Execução Empreitada por preço Global. Objeto: Contratação de 
empresa especializada em prestar serviços de construção civil 
para fornecimento de materiais e serviços para implantação 
de sistema fotovoltaico com potência de 50KW de inversor 
conectado à rede da concessionária de energia (ON-GRID), 
com operação assistida e manutenção do sistema, no Centro 
de Ensino em Período Integral Dr. Dirceu Ferreira de Araújo, no 
município de Planaltina-GO. Empresa Vencedora: Mundi Solar 
Importação e Exportação, Produtos e Serviços Eireli, CNPJ: 
26.919.760/0001-90, no valor total de R$ 276.900,00. Em respeito 

aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, e nos termos 
do Art. 109, I, b, da Lei Federal nº 8.666/93, abre-se o prazo de 
05 (cinco) dias úteis contados a partir da publicação deste ato, 
para que os interessados se manifestem. Informações adicionais 
poderão ser obtidas junto à Gerência de Licitação, no endereço 
anteriormente mencionado, ou pelos Telefones: (62) 3220-9570 e 
E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br.

Goiânia, 29 de abril de 2022.
Alessandra Batista Lago
Gerente de Licitação

<#ABC#300742#33#353250/>

Protocolo 300742

<#ABC#300745#33#353255>

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 051/2022

O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado 
da Educação, torna público o resultado da licitação, referente 
ao processo nº 2021.0000.607.8362 do tipo Menor Preço, 
Regime de Execução Empreitada por preço Global. Objeto: 
Contratação de empresa especializada em prestar serviços 
de construção civil para fornecimento de materiais e serviços 
para implantação de sistema fotovoltaico com potência de 
50KW de inversor conectado à rede da concessionária de 
energia (ON-GRID), com operação assistida e manutenção do 
sistema, no Colégio Estadual Macob Rodrigues Galvão, no 
município de Bonópolis-GO. Empresa Vencedora: Mundi Solar 
Importação e Exportação, Produtos e Serviços Eireli, CNPJ: 
26.919.760/0001-90, no valor total de R$ 276.900,00. Em respeito 

aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, e nos termos 
do Art. 109, I, b, da Lei Federal nº 8.666/93, abre-se o prazo de 
05 (cinco) dias úteis contados a partir da publicação deste ato, 
para que os interessados se manifestem. Informações adicionais 

poderão ser obtidas junto à Gerência de Licitação, no endereço 
anteriormente mencionado, ou pelos Telefones: (62) 3220-9570 e 
E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br.

Goiânia, 29 de abril de 2022.
Alessandra Batista Lago
Gerente de Licitação

<#ABC#300745#33#353255/>

Protocolo 300745

<#ABC#300748#33#353259>

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 049/2022

O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado 
da Educação, torna público o resultado da licitação, referente ao 
processo nº 2021.0000.607.8351 do tipo Menor Preço, Regime de 
Execução Empreitada por preço Global. Objeto: Contratação de 
empresa especializada em prestar serviços de construção civil 
para fornecimento de materiais e serviços para implantação 
de sistema fotovoltaico com potência de 50KW de inversor 
conectado à rede da concessionária de energia (ON-GRID), 
com operação assistida e manutenção do sistema, no Centro 
de Ensino em Período Integral Mont Serrat, no município 
de Novo Gama-GO. Empresa Vencedora: Mundi Solar 
Importação e Exportação, Produtos e Serviços Eireli, CNPJ: 
26.919.760/0001-90, no valor total de R$ 276.900,00. Em respeito 

aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, e nos termos 
do Art. 109, I, b, da Lei Federal nº 8.666/93, abre-se o prazo de 
05 (cinco) dias úteis contados a partir da publicação deste ato, 
para que os interessados se manifestem. Informações adicionais 
poderão ser obtidas junto à Gerência de Licitação, no endereço 
anteriormente mencionado, ou pelos Telefones: (62) 3220-9570 e 
E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br.

Goiânia, 29 de abril de 2022.
Alessandra Batista Lago

Gerente de Licitação
<#ABC#300748#33#353259/>

Protocolo 300748

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
<#ABC#300645#33#353140>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 15/2022

Processo Sei nº 202217576000946

Assunto: O Estado de Goiás por meio da SECRETARIA 
DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER e o município de JESÚPOLIS, 
ajustam o presente Termo de Cooperação.

Objetivo: O presente Termo tem por objeto a mútua 
cooperação e a conjugação de esforços entre os partícipes, para 
a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, no 
intuito desenvolver núcleo de atividade física e esportiva, conforme 
as especificações estabelecidas no Plano de Trabalho em anexo, 
parte integrante e indissociável deste ajuste.

Henderson de Paula Rodrigues
Secretário de Estado de Esporte e Lazer

<#ABC#300645#33#353140/>

Protocolo 300645

<#ABC#300723#33#353234>

ERRATA DO EXTRATO DE ADITIVO PROCESSO: 
202217576001230

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Esporte e Lazer-SEEL 
CONTRATADA: OFFICE SEGURANÇA EIRELI - EPP, CNPJ nº 
24.610.153/0001-19. Onde se lê “06.1 O prazo de vigência será de 
12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, e eficácia 
a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado 
de Goiás.” leia-se: “06.1 O prazo de vigência será de 12 (doze) 
meses, contados a partir de 01º de maio de 2022, e eficácia a partir 
da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de Goiás.”.

Patrícia de Castro Cavalcante
Gerente de Compras Governamentais-SEEL

<#ABC#300723#33#353234/>

Protocolo 300723

<#ABC#300738#33#353248>

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por Lote, com 
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