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AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 012/2021

O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação, 
com sede na Quinta Avenida, QD. 71, 212 - Leste Vila Nova, 
Goiânia-GO, torna público aos interessados que fará realizar, em 
sessão pública, o procedimento licitatório: Convite  nº 012/2021; 
Processo nº 2021.0000.606.2663. Abertura: 25 de outubro de 
2021, às 14h30; Tipo da Licitação: Menor preço global. Objeto: 
Contratação de empresa especializada em prestar Serviços de 
Construção Civil  para Recapeamento asfáltico - Estacionamen-
to SEDUC Secretaria de Estado da Educação de Goiás.  Fonte: 
100. Total Estimado: R$ 155.477,33. Retire e acompanhe o Edital no 
site: www.seduc.go.gov.br. Informações na Gerência de Licitação, 
(62) 3220-9565, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br.

Goiânia, 14 de outubro de 2021.
Alessandra Batista Lago

Gerente de Licitação
<#ABC#260992#11#308266/>

Protocolo 260992

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
<#ABC#260925#11#308183>

Portaria 324/2021 - SEEL
O Secretário De Estado De Esporte e Lazer, no 

exercício da competência conferida no art. 56 da Lei estadual nº 
20.491, de 25 de junho de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado nº 23.080, e tendo em vista o que consta do Processo SEI 
n° 201400046001996;

Considerando a necessidade de manter o controle 
e a fiscalização sobre a execução das cessões de uso firmadas 
pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, tendo em vista os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência;

Considerando, ainda, o comando insculpido no art. 67 
da Lei federal nº 8.666/93, que impõe à Administração o dever de 
acompanhar e fiscalizar a execução de seus contratos/convênios, 
bem como as disposições da Lei estadual n. 17.928/2012, especial-
mente o seu art. 51 e seguintes,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores HUGLEIBE SOARES 
BATISTA, portador do CPF n° 042.987.471-58, ocupante do cargo 
em comissão de Assessor A-7, e JOÃO ANTÔNIO PEREIRA 
MARTINS, portador do CPF n°035.200.871-70, ocupante do cargo 
em comissão de Assessor A-6, para atuarem, respectivamente, 
como Gestor e Suplente da Cessão, cujo objeto é a cessão de 
uso ao Município de Quirinópolis, por prazo indeterminado, nos 
termos do artigo 2º da Lei estadual 18.602/14, contado a partir de 
sua outorga pela Procuradoria Setorial, com eficácia condicionada à 
sua publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás.

Art. 2º ESTABELECER que, para a consecução do 
objetivo proposto neste ato, o servidor, ora designado, deverá:

I - acompanhar a execução e fiscalizar o fiel cumprimento 
das obrigações pactuadas no referido contrato de cessão sob sua 
gestão;

II - observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência.

Art. 3º ESTABELECER, ainda, que o Gestor ora 
designado apresentará ao Superintendente de Segurança e Infra-
estrutura Esportiva, relatório semestral sobre a execução do ajuste. 
O relatório deverá conter:

I - descrição circunstanciada da execução do contrato;
II - eventual descumprimento de cláusulas ajustadas;
III - as ocorrências que o Gestor julgar pertinentes, ante 

a possibilidade de interrupção ou suspensão da execução do 
contrato; e

IV - a necessidade de tomada de decisões que exorbitarem 
de suas funções.

Parágrafo único. A periodicidade estabelecida não impede 
a comunicação eventual de ocorrências consideradas urgentes pelo 
Gestor.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação;

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Henderson de Paula Rodrigues
Secretário de Estado de Esporte e Lazer

Gabinete do Secretário De Estado De Esporte e Lazer, 
aos 13 dias do mês de outubro de 2021.

<#ABC#260925#11#308183/>

Protocolo 260925
<#ABC#260982#11#308253>

EXTRATO DE CONTRATO
Processo: 202117576001470 - SEEL Licitação: Pregão Eletrônico 
nº 018/2021- SEEL. Objeto: Prestação de serviço de Agenciamento 
de Passagens aéreas nacionais e internacionais, destinado a 
atletas e respectivos treinadores/técnicos de alto rendimento, 
incluindo o paradesporto e paralímpicos, esportistas, nacionalmente 
conhecidos, convidados para proferir palestras ou cursos, bem como 
a servidores designados para representar o órgão em eventos, ou, em 
cursos de aperfeiçoamento nas suas respectivas áreas de atuação. 
Contratante: Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Contrato: 
nº 026/2021 - VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELLI-ME, 
CNPJ nº 16.826.800/0001-04. Período: 14/10/2021 a 14/10/2022. 
Dotações Orçamentárias: 2021.26.01.04.122.4200.4243.03 e 
2021.26.01.27.812.1027.2103.03. Recurso: Fonte 132 e 100. 
Empenhos: nº 00136, 00025 e 00026 de 14 de outubro de 2021, 
em conformidade com as Leis nº 8.666/93, Decreto 10.024/19 e 
17.928/12.
<#ABC#260982#11#308253/>

Protocolo 260982
<#ABC#260997#11#308273>

AVISO PREGÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, por intermédio de seu 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por lote, com 
reserva de cota destinada a MEs e EPPs em sessão pública 
eletrônica a partir das 09:00 horas (horário de Brasília-DF) do dia 
28/10/2021, através do site www.comprasnet.go.gov.br, destinado à 
contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material 
Esportivo para atender as equipes de atletas e apoio que participarão 
do Jogos Abertos 2021, conforme legislação e especificações, quan-
titativos e condições constantes no Edital e seus anexos, relativo 
ao Processo nº 202117576004492, nos termos da Lei Federal nº 
10.520/2002, Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores, 
Lei Estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012 alterada pela lei 
nº 18.989 de 27 de agosto de 2015, Decreto Federal nº 10.024 de 
20 de setembro de 2019, Lei Complementar 123/2006, modificada 
pela Lei 147/2014 e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie.. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites 
www.comprasnet.go.gov.br e www.esporte.go.gov.br. Lembramos 
ainda que os documentos de Habilitação e a Proposta deverão ser 
anexados antes da sessão do pregão.

Goiânia, 14 de outubro de 2021.
José Viana Alves Ferraz de Amorim

Pregoeiro
<#ABC#260997#11#308273/>

Protocolo 260997

Secretaria de Estado da Segurança Pública 
-  SSP

<#ABC#260722#11#307967>

PORTARIA Nº 0779, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021

Designa gestor de contrato firmado pela 
Secretaria de Estado da Segurança Pública.

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA, nomeado pelo Decreto de 09 de fevereiro de 2021, 
publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás nº 23.486, no uso de 
suas atribuições legais e usando da competência que lhe confere 
a Portaria nº 0084, de 12 de fevereiro de 2021, publicada no Diário 
Oficial do Estado de Goiás nº 23.492, e tendo em vista o disposto no 
Processo SEI nº 201800016006973,
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