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AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, torna público Edital da CHAMADA PÚBLICA Nº 
001/2022, Proc. Principal nº 2021.0000.605.7583 e nºs Proc. Filhos 
consta nos Editais, referente a contratação de Grupos Formais, 
Informais e Individuais, para fornecimento de gêneros alimentícios 
para a Merenda Escolar, referente  às Unidades Escolares: C.E. 
Josino Silva, C.E Meira Matos, CEPI Alfredo Nasser (Hidrolina) e 
CEPI M. Costa e Silva - CRE Uruaçu. Recebimento dos envelopes: 
Projetos de Venda e Habilitação dos Grupos Formais, Informais 
e Individuais do dia 19.11.21 até dia 08.12.21, com abertura dia 
09.12.21. Os Editais podem ser acompanhados e retirados: https://
site.educacao.go.gov.br/licitacoes/. Informações nas Unidades 
Escolares.

Alessandra Batista Lago
Gerente de Licitação
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Protocolo 267446
<#ABC#267518#30#315716>

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2021

O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação, 
torna público o resultado da licitação, referente ao processo nº 
2021.0000.604.2405 do tipo Menor Preço, Regime de Execução 
Empreitada por preço Global. Objeto: Contratação de empresa de 
engenharia para Implantação de Colégio Padrão GOINFRA Laje 
Plana, no Colégio Estadual Exaltina Soares dos Santos, no município 
de Simolândia-GO. Empresa vencedora: WE Construtora 
Elevadores e Serviços Eireli, CNPJ: 27.712.950/0001-03, no 
valor de R$ 3.398.822,13. Informações adicionais poderão ser 
obtidas junto à Gerência de Licitação, no endereço anteriormen-
te mencionado, ou pelos Telefones: (62) 3220-9564/9567/9568 e 
E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br.

Goiânia, 17 de novembro de 2021
Alessandra Batista Lago

Gerente de Licitação
<#ABC#267518#30#315716/>

Protocolo 267518

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
<#ABC#267247#30#315394>

Portaria 365/2021 - SEEL
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LEZAER 

DO ESTADO DE GOIÁS, no exercício da competência conferida 
pelo art. 56 da Lei estadual n. 20.491, de 25 de junho de 2019, 
publicada no Diário Oficial do Estado n. 23.080, e tendo em vista o 
que consta do Processo SEI n° 202000005027151,

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 n. 8.666/93, que impõe à Administração o dever de 
acompanhar e fiscalizar a execução de seus contratos/convênios e 
as disposições da Lei estadual n. 17.928/2012, especialmente a do 
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 A7, e João Antônio Pereira Martins, CPF 
n. 035.200.871-70, ocupante do cargo em comissão de Assessor 
A6. com exercício na Gerência de Gestão de Estádios, para 
atuarem como Gestores da Cessão, sendo o primeiro como 
titular e o segundo suplente, cujo objeto é a Cessão de Uso n. 
69/2021, ao Município de Montes Claros de Goiás, por prazo in-
determinado, nos termos da Lei estadual n. 17.928/2012, 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, os servidores ora designados, deverão:

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 das cláusulas ajustadas;
III - As ocorrências que os Gestores julgarem pertinente 

relatar, 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 PUBLICA-SE.

Henderson de Paula Rodrigues
Secretário de Estado de Esporte e Lazer

Gabinete do Secretário de Estado de Esporte e Lazer, aos 
12 dias do mês de novembro de 2021.

<#ABC#267247#30#315394/>

Protocolo 267247
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021

PROCESSO Nº 202117576000806
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, 
sob o regime de empreitada por preço global em sessão pública 
eletrônica a partir das 09:00 horas (horário de Brasília-DF) do dia 
01/12/2021, através do site www.comprasnet.go.gov.br, destinado 
a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de limpeza e desinfecção química de reservatórios de abasteci-
mento hídrico (caixas d’água) das praças esportivas administradas 
pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEEL,  conforme 
legislação e especificações, quantitativos e condições constantes 
no Edital e seus anexos, relativo ao Processo nº 202117576000806, 
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. Lembramos ainda que 
os documentos de Habilitação e a Proposta deverão ser anexados 
antes da sessão do pregão.

Henderson de Paula Rodrigues
Secretário de Estado de Esporte e Lazer
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021

PROCESSO Nº 202117576003868
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 
lotes, exclusivos para ME e EPP e lote de disputa geral em sessão 
pública eletrônica a partir das 09:00 horas (horário de Brasília-DF) 
do dia 02/12/2021, através do site www.comprasnet.go.gov.br, 
destinado à aquisição de equipamentos e materiais esportivos a 
serem utilizados em núcleos de iniciação esportiva, paradesportiva 
e de lazer do Projeto Esporte e Lazer nas cidades, acompanhado 
pelo Programa Goiás de Resultados, conforme especificações e 
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