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Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
<#ABC#260371#23#307532>

Portaria 323-2021

O Secretário de Estado de Esporte e Lazer no uso de 
suas atribuições legais, no exercício da competência conferida 
no artigo 56 da Lei 20.491/2009 publicado no Diário Oficial do 
Estado n° 23.080, e tendo em visto o que consta no processo SEI 
202117576000513.

RESOLVE:

Art. 1º. INSTITUIR  Comissão Especial para o Processo 
Seletivo Simplificado que selecionará 3 (três) profissionais 
temporários, sendo 1 (um) Professor de Artes Marciais de Karatê, 
1 (um) Professor de Artes Marciais de Judô e 1 (um) Professor 
de Educação Física de Paradesporto/Esporte Paralímpico com 
a finalidade exclusiva de atender os convênios n° 897720/ 2020, 
898049/2020 e 904059/2020, firmados entre esta Secretaria de 
Estado de Esporte e Lazer e o Ministério da Cidadania.

Art. 2º. DESIGNAR os servidores abaixo identificados 
para, sem prejuízo das atribuições de seus cargos, integrarem a 
mesma:

Nome Cpf Cargo
Lusimar Pinto 

dos Santos
884.685.001-

78
Superintendente de Gestão 

Integrada
Ana Cecília 

Lousa Rocha
792.626.271-

49
Gerente de Gestão e Desenvol-

vimento de Pessoas
Edna de Fátima 

Reis
288.702.391-

87
Assistente de Gestão Adminis-

trativa

Art. 3º. A Comissão será presidida pela Superintendência 
de Gestão Integrada.

Art. 4º. Compete à Comissão do Processo Seletivo a 
elaboração do edital, análise curricular e entrevistas inerentes ao 
certame.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Henderson de Paula Rodrigues
Secretário de Estado de Esporte e Lazer

<#ABC#260371#23#307532/>

Protocolo 260371
<#ABC#260442#23#307619>

AVISO PREGÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021

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 item, com 
reserva de cota para MEs e EPPs em sessão pública eletrônica a 
partir das 09:00 horas (horário de Brasília-DF) do dia 27/10/2021, 
através do site www.comprasnet.go.gov.br, destinado à contratação 
de empresa especializada no Fornecimento de Recursos Humanos 
(pessoal) para a execução dos Jogos Abertos de Goiás 2021, 
conforme legislação e especificações, quantitativos e condições 
constantes no Edital e seus anexos, relativo ao Processo nº 
202117576004767, 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, 13 de outubro de 2021.
José Viana Alves Ferraz de Amorim

Pregoeiro
<#ABC#260442#23#307619/>

Protocolo 260442

<#ABC#260481#23#307661>

  AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer- GO, por intermédio 
de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 
174/2021 - SEEL, torna público que realizará licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, por item, em sessão pública 
eletrônica a partir das 09:00 horas (horário de Brasília-DF) do dia 
04/11/2021, através do site www.comprasnet.go.gov.br, destinado 
à contratação de empresa para aquisição de materiais esportivos 
de artes marciais para serem utilizados na Implementação e De-
senvolvimento de núcleo de formação esportiva, no município de 
Trindade no Estado de Goiás, conforme legislação e especificações, 
quantitativos e condições constantes no termo de referência, anexo 
I e demais disposições fixadas neste edital e seus anexos, relativo 
ao Processo nº 202117576001720, nos termos da Lei Federal nº 
10.520/2002, Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores, 
Lei Federal nº 9.615/1998, Lei Estadual nº 17.928 de 27 de dezembro 
de 2012, Decreto Federal nº 10.024/19, Lei Estadual nº 18.989 de 
27 de agosto de 2015 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, 13 de outubro de 2021.
José Viana Alves Ferraz de Amorim

Pregoeiro
<#ABC#260481#23#307661/>

Protocolo 260481
<#ABC#260500#23#307688>

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 025/2021

As 16:00 horas do dia 08 de outubro de 2.021, após constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente da 
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, homologa a adjudicação 
referente ao Processo 202117576004036, Pregão 025/2021.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO
Itens nº: 1, 2, 6 e 7 - Adjudicados à empresa: 19.107.856/0001-999 
- LL DE ALMEIDA BRINQUEDOS ME
Valor Total: R$ 71.800,00 (Setenta e um mil, oitocentos reais);
Itens nº: 3, 4 e 5 - Adjudicados à empresa: 42.452.561/0001-71 - 
GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA
Valor Total: R$ 20.556,00 (Vinte mil, quinhentos e cinquenta e seis 
reais).

Henderson de Paula Rodrigues
Secretário

<#ABC#260500#23#307688/>

Protocolo 260500
<#ABC#260659#23#307865>

 AVISO ADIAMENTO PREGÃO
A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer-SEL, por intermédio 
de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o adiamento 
do Pregão Eletrônico nº 024/2021, em face de acolhimento de 
impugnação. A data prevista para o dia 18/10/2021, conforme se 
verifica na publicação do DOU, em 04 de outubro de 2021; pg. 
209; seção 3; edição 188,  tipo maior  preço por lote,  cujo objeto 
é  a contratação de empresa(s) especializada(s) na locação e  
instalação de painel de Led, estrutura para eventos, banheiros 
químicos,  gerador, tendas e confecção de materiais gráficos para 
eventos esportivos da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - 
SEEL. A sessão fica adiada “sine die”, nos termos da Lei Federal 
8.666/93; Decreto Federal 10.024/19, Lei Estadual 17.928/12 e 
respectivas alterações. As especificações, quantitativos e condições 
constantes no edital e  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, 13 de outubro de 2021.

Patrícia de Castro Cavalcante
Presidente da CPL

<#ABC#260659#23#307865/>

Protocolo 260659
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