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Carvalho do município de Aparecida de Goiânia - GO. Empresas 
HABILITADAS: 1- CCO Construtora Centro Oeste Eireli, CNPJ: 
04.299.281/0001-86; 2- Tema Construtora e Terraplanagem 
Ltda, CNPJ: 02.553.736/0001-12; 3- Conceito Engenharia Ltda, 
CNPJ: 00.361.418/0001-24; 4- Fortal Engenharia Ltda - ME, 
CNPJ: 09.530.428/0001-10; 5- Ciecon Consultoria, Engenharia 
e Construções Ltda-EPP, CNPJ: 04.816.853/0001-57; 6- Lars 
Locações e Engenharia Eireli, CNPJ: 18.504.013/0001-63 e 7- 
Souza Miranda Construções Ltda, CNPJ: 08.887.405/0001-03. 
Empresa INABILITADA: 1- J de Andrade Silva Junior Eireli-EPP, 
CNPJ: 08.975.727/0001-04, por ferir o item 5.5.3 do Edital. Em 
respeito aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, e nos 
termos do art. 109, I, a, 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.

Goiânia, 11 de abril de 2022.
Alessandra Batista Lago

Gerente de Licitação
<#ABC#296469#19#348500/>

Protocolo 296469
<#ABC#296527#19#348566>

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 068/2022

O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação, 
com sede na Quinta Avenida, QD. 71, Nº 212 - Leste Vila Nova, 
Goiânia-GO, torna público aos interessados que fará realizar, em 
sessão pública, o procedimento licitatório: TP nº 068/2022; Proc. 
nº 2022.0000.602.8456.  Abertura: 28 de abril de 2022, às 9h; 
Tipo da Licitação: Menor preço, regime de execução empreitada 
preço global. Objeto:  Contratação de empresa de engenharia 
para ampliação e reforma do Colégio Estadual Manoel Lino de 
Carvalho, no município de Crixás-GO. Fonte: 100. Total Estimado: 
R$ 570.594,75. Retire e acompanhe o Edital no site: site.educacao.
go.gov.br. Informações na Gerência de Licitação (62) 3220-9570, 
E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br.

Goiânia, 11 de abril de 2022.
Alessandra Batista Lago

Gerente de Licitação
<#ABC#296527#19#348566/>

Protocolo 296527
<#ABC#296528#19#348568>

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 069/2022

O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação, 
com sede na Quinta Avenida, QD. 71, Nº 212 - Leste Vila Nova, 
Goiânia-GO, torna público aos interessados que fará realizar, em 
sessão pública, o procedimento licitatório: TP nº 069/2022; Proc. 
nº 2021.0000.606.2282.  Abertura: 28 de abril de 2022, às 9h; 
Tipo da Licitação: Menor preço, regime de execução empreitada 
preço global. Objeto: Contratação de empresa de engenharia 
para Conclusão de Construção de Quadra Coberta e Reforma 
Geral no Colégio Estadual João Xavier Ferreira, no município de 
Crixás-GO. Fonte: 100. Total Estimado: R$ 1.894.250,05. Retire e 
acompanhe o Edital no site: site.educacao.go.gov.br. Informações 
na Gerência de Licitação (62) 3220-9570, E-mail: licitacao@seduc.
go.gov.br.

Goiânia, 11 de abril de 2022.
Alessandra Batista Lago

Gerente de Licitação
<#ABC#296528#19#348568/>

Protocolo 296528
<#ABC#296575#19#348618>

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 027/2021

O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação, 
torna público o Resultado da licitação, referente ao Processo nº 
202100006037864. Tipo da Licitação: Menor Preço por Item. Objeto: 
Registro de Preço para contratação de empresa por um período de 
12 (doze) meses, no intuito de realizar o fornecimento de mobiliário 
de aço para equipar as dependências administrativas escolar, bem 
como áreas de convívio coletivo das escolas que estão localizadas 
na região central do estado de Goiás, vinculadas a rede de ensino 
estadual de Goiás. Empresa Vencedora: itens 001, 002, 005, 006, 
009, 010, 013 e 014 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 
CNPJ 02.464.845/0001-63, no valor total de R$ 13.699.582,86. Os 
itens 003, 004, 007 e 008 restaram desertos e os itens 011 e 012 
fracassaram.

Goiânia, 11 de abril de 2022.
Goiânia, 11 de abril de 2022.

Alberto Henrique Diniz Sousa
Pregoeiro/SEDUC

<#ABC#296575#19#348618/>

Protocolo 296575
<#ABC#296577#19#348620>

AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021

O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação, 
torna público o Resultado da licitação, referente ao Processo 
nº 202100006030250, Tipo da Licitação: Menor Preço por item. 
Objeto:  Aquisição de Insumos para utilização para utilização 
no Curso de Manicure e Pedicure, no município de Aparecida 
de Goiânia - GO, na Penitenciária Feminina Consuelo Nasser, 
oferecido às detentas, no eixo tecnológico Ambiente e Saúde, na 
modalidade presencial, proporcionando o perfil profissional, na 
utilização de técnicas de corte, lixamento e esmaltação das unhas 
e cutilagem. E ainda o aprendizado na realização da manutenção, 
higiene e embelezamento das unhas das mãos e dos pés, a 
esfoliação, hidratação e massagem nas mãos e nos pés com 
adoção de normas de biossegurança. O Curso será oferecido às 
Alunas que participam do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego PRONATEC-PRISIONAL. Empresa vencedora: 
Itens 01 a 68 UNHA E COR COSMÉTICOS EIRELI CNPJ: 
17.513.233/0002-71; no valor Total de R$ 49.662,44.

Goiânia, 11 de abril de 2022.

Simone de Melo Santos Silva

Pregoeira/SEDUC
<#ABC#296577#19#348620/>

Protocolo 296577

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
<#ABC#296495#19#348529>

PORTARIA Nº 91, de 07 de abril de 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, 
no exercício de suas atribuições legais e tendo em vista o comando 
do art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as 
disposições da Lei Estadual nº 17.928, de 27 de dezembro de 
2012, especialmente o art. 51, e o disposto no Processo SEI nº 
202217576001896;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR a servidora Roberta de Abreu 
Carvalho Marinho, CPF: 717.458.401-25, ocupante do cargo de 
Assistente administrativo para atuar como Gestora do Contrato, 
resultante do procedimento licitatório, cujo objeto é contratação de 
empresa especializada em prestação de serviços de locação de 
ônibus semi-leitos de viagem, microônibus, vans e caminhões com 
motoristas para transporte de atletas, materiais esportivos, visando 
atender as demandas dos eventos esportivos da Secretaria de 
Estado de Esporte e Lazer, em todo território nacional., e a servidora 
Lenira Lima Gomes dos Santos, CPF:863.173.851-49, ocupante 
do cargo de Assistente administrativo, para atuar como suplente da 
titular, substituindo-a em seus impedimentos e afastamentos legais.

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

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

II - observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência;
III - observar a regularidade das despesas empenhadas, 

de conformidade com a previsão de pagamentos;
IV - comunicar à autoridade competente, com 

antecedência mínima de 90 (noventa) dias, a data de expiração da 
vigência do ajuste e a eventual necessidade de prorrogação; e

V - compete ao Gestor encaminhar as notas fiscais à 
Gerência de Gestão e Finanças/SEL, devidamente atestadas, logo 
após o serviço prestado ou da entrega do objeto. A apresentação de 
fatura/nota fiscal sem o devido atesto e/ou em desacordo com a Lei 
n° 4.320/64, ensejará no não pagamento das mesmas.

                 DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS
Assinado digitalmente pela ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL
                   CODIGO DE AUTENTICACAO: dcd2b139



20Diário OficialGOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2022
ANO 185 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.777

Art. 3º ESTABELECER ainda que o gestor(a) ora 
designado(a) apresentará ao Superintendente de Gestão Integrada 
desta Pasta, relatório mensal 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 DETERMINAR que a Superintendência de 
Gestão Integrada, diante da constatação de descumprimento desta 
Portaria, comunique, incontinenti, o fato à autoridade competente 
para adoção das medidas cabíveis.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 6º DETERMINAR o encaminhamento desta Portaria 
à Superintendência de Gestão Integrada/SEEL, para conhecimento 
e demais providências.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Henderson de Paula Rodrigues
Secretário de Estado de Esporte e Lazer

<#ABC#296495#20#348529/>

Protocolo 296495
<#ABC#296497#20#348533>

PORTARIA Nº 92, de 08 de abril de 2022

O Secretário de Esporte e Lazer do Estado de Goiás 
no exercício da competência conferida no art. 56 da Lei Estadual nº 
20.491/2019 de 25 de junho de 2019, publicado no Diário Oficial do 
Estado nº 23.080, e tendo em vista o que consta do Processo SEI 
n° 202017576000545.

Considerando a necessidade de manter o controle e a 
fiscalização sobre a execução dos contratos/convênios firmados 
pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, tendo em vista os 
princípios da legalidade, moralidade e eficiência, e;

Considerando 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 
e as disposições da Lei Estadual nº 17.928/2012, especialmente o 
Art. 51 e seguintes;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o servidor Pedro Paulo de Paiva 
Jorge, portador do CPF n° 025.435.841-10, ocupante do cargo 
Gerente, para atuar como Gestor do Contrato, cujo objeto é 
a prestação do serviço de emissão de Cartão de Pagamento, 
objetivando a operacionalização do pagamento de aquisição direta 
de passagens aéreas, junto às empresas de transporte aéreo 
credenciadas, por meio do Banco do Brasil S.A, pela vigência de 
60 meses, podendo ser prorrogado/alterado nos termos da Lei nº 
8.666/93 e Lei nº 17.928/2012, contados a partir de sua outorga 
pela Procuradora do Estado Chefe da Procuradoria Setorial, com 
eficácia condicionada à sua publicação no Diário Oficial do Estado 
de Goiás.

Art. 2º. DESIGNAR o servidor Samuel Dias Sampaio, 
portador do CPF n° 750.888.191-53, ocupante do cargo Apoio 
Administrativo, para atuar como suplente do titular, substituindo-o 
em seus impedimentos e afastamentos legais.

Art. 3º ESTABELECER que, para a consecução do 
objetivo proposto neste ato, o (a) servidor (a) ora designado (a), 
deverá:

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

II - Observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência;
III - observar a regularidade das despesas empenhadas, 

de conformidade com a previsão de pagamentos;
IV - Comunicar à autoridade competente, com 

antecedência mínima de 90 (noventa) dias, a data de expiração da 
vigência do ajuste e a eventual necessidade de prorrogação; e

V - Compete ao (a) Gestor (a) encaminhar as notas 
fiscais à Gerência de Gestão e Finanças/SEEL, devidamente 
atestadas, logo após o serviço prestado ou da entrega do objeto. 
A apresentação de fatura/nota fiscal sem o devido atesto e/ou em 
desacordo com a Lei n° 4.320/64, ensejará no não pagamento das 
mesmas.

Art. 4º ESTABELECER ainda, que o (a) Gestor (a) ora 
designado (a) apresentará ao Superintendente de Gestão Integrada 
desta Pasta, relatório mensal 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 (a) Gestor (a).

Art. 5º DETERMINAR que a Superintendente de Gestão 
Integrada, ante a constatação de descumprimento desta Portaria, 
comunique, incontinenti, à autoridade competente, para adoção das 
medidas cabíveis.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação; e

Art. 7º DETERMINAR o encaminhamento desta Portaria 
à Superintendência de Gestão Integrada/SEEL, para conhecimento 
e demais providências.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Henderson de Paula Rodrigues
Secretário de Estado de Esporte e Lazer

<#ABC#296497#20#348533/>

Protocolo 296497
<#ABC#296592#20#348634>

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, através 
da Comissão de Licitação, torna público a homologação/
adjudicação da Tomada de Preços de n° 05/2022 que tem como 
objeto a CONTRATAÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE 
ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO 
DE FUTEBOL SOCIETY, NAS DIMENSÕES 48 X 30 M (ÁREA 
DE 1.440,00 M²) COM INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, 
DRENAGEM, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE 
PLANALTINA-GOIÁS., nos termos do Art. 22, § 2º da Lei 8.666/93, 
conforme documentação contida no processo SEI 202117576005813, 
no site https://www.esporte.go.gov.br/. Resultado: fracassada.

Goiânia, 11 de abril de 2022.

Patrícia de Castro Cavalcante
Presidente da CPL

<#ABC#296592#20#348634/>

Protocolo 296592

Secretaria de Estado da Segurança Pública 
-  SSP

<#ABC#296470#20#348504>

PORTARIA Nº 0309, DE 6 DE ABRIL DE 2022

Retorna militar da reserva remunerada para 
a inatividade.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, 
no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, incisos 
II e IV, do Decreto estadual nº 9.382, de 08 de janeiro de 2019; 
considerando a Lei estadual nº 8.033, de 02 de dezembro de 1975, 
em especial o seu art. 92; a Lei estadual nº 20.763, de 30 de janeiro 
de 2020, e o que consta no Processo SEI nº 202200002042496, 
resolve:

Art. 1º  Retornar para inatividade o 1º Sargento PM 21.067 
DIVINO ISMAEL MATIAS, titular do CPF nº 288.286.901-00, da 
reserva remunerada, o qual foi convocado transitoriamente para o 
serviço ativo da Polícia Militar por meio da Portaria nº 0238/2014/
SSP, publicada no Diário Oficial nº 21.781, de 25 de fevereiro de 
2014.
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