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e Serviços Lev Ltda, CNPJ: 30.148.905/0001-74 e 2- Janko Comércio & Prestação de Serviços Eireli, CNPJ: 36.295.728/0001-35, ambas 
por ferirem o item 5.10.3 e Anexo I do edital e 3- Excel Comércio e Serviços Ltda, CNPJ: 37.301.317/0001-78, por infringir o item 5 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, 02 de agosto de 2022.
Alessandra Batista Lago

Gerente de Licitação
<#ABC#320808#99#375776/>

Protocolo 320808

<#ABC#320931#99#375909>

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação, com sede na Quinta Avenida Nº 212, Leste Vila Nova, Goiânia-GO, torna 
público aos interessados que fará realizar, em sessão pública nas Unidades Escolares, o procedimento licitatório na data e horário abaixo:

Nº
EDITAL 

2022

PROCESSO COORDENAÇÃO 
REGIONAL

UNIDADE/CONSELHO 
ESCOLAR

DATA ENVIO 
PROPOSTA 

COMPRASNET

DATA 
SESSÃO

2022

03 202200006047120 Catalão D. Emanuel 03/08 até 8h29min de 
16/08

16/08 às 
8h30

Tipo da Licitação: Menor preço por lote. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar. 
Retire e acompanhe o Edital no site: www.seduc.go.gov.br e www.comprasnet.go.gov.br. Maiores informações, entrar em contato com a Unidade 
Escolar e a Gerência de Licitação 62.3220-9571.

Alessandra Batista Lago
Gerente de Licitação

<#ABC#320931#99#375909/>

Protocolo 320931

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

<#ABC#320697#99#375656>

Portaria nº 192/2022/SEEL

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° 202217576001013.

Considerando a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre a execução dos das Cessões de uso firmados pela Secretaria 
de Estado de Esporte e Lazer e pela Secretaria de Administração, tendo em vista os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 
eficiência.

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 n. 17.928/2012, especialmente o Art. 51 e seguintes.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora FRANCIELLY DJANIRA DE OLIVEIRA, portadora do CPF n° 037.927.761-11, ocupante do cargo 
Contrato Temporário de Engenharia Civil , para atuar como Gestora do Contrato, em substituição a RENATA DE OLIVEIRA PINTO, portadora 
do CPF n° 808.437.941-00, cujo objeto é a reforma e adequação dos sanitários do Estádio Serra Dourada tem como principal objetivo oferecer 
a comunidade em geral sua modernização para o atendimento de excelência ao público durante os jogos, shows e eventos realizados no 
complexo, em conformidade com a normatização de acessibilidade e conforto.

Art. 2º. Designar a servidora SIANE ARANTES DE OLVIEIRA, portadora do CPF n° 749.690.991-20, ocupante do cargo Contrato 
Temporário de Engenharia Civil 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;
Art. 4º Estabelecer ainda, que o (a) Gestor (a) ora designado (a) apresentará ao Superintendente de Segurança e Infraestrutura 

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 (a) 

Gestor (a).
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;

DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE e PUBLICA-SE.

.

HENDERSON DE PAULA RODRIGUES
Secretário de Estado de Esporte e Lazer

<#ABC#320697#99#375656/>

Protocolo 320697
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