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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, por intermédio de seu Pregoeiro e equipe de apoio,

torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão

Eletrônico, tipo menor preço, sob a forma de execução no regime de empreitada por preço unitário em

sessão pública eletrônica a partir das 09:00 horas (horário de Brasília-DF) do dia 29/12/2022, através do

site www.comprasnet.go.gov.br, a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços

comuns de engenharia com vistas à adequação da área destinada ao espaço ecumênico localizada no

Estádio Serra Dourada, 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 202117576001736, 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.

Goiânia, 15 dezembro de 2022.

PATRÍCIA DE CASTRO CAVALCANTE

Gerente de Compras Governamentais

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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II - planejar a realização do inventário de bens imóveis, 
definindo calendário e cronograma para sua execução em 
conformidade com as unidades administrativas do órgão ou 
entidade;

III - realizar o inventário de todos os bens imóveis que 
estejam sob a responsabilidade do órgão ou entidade, sejam 
eles do estado, próprios, ou utilizados por ato de cessão ou outro 
instrumento jurídico congênere;

IV - realizar diligências nas unidades, sempre que 
entender necessário, visando a confirmação de informações e 
esclarecimento de dúvidas;

V - solicitar ao responsável pela unidade, livre acesso a 
qualquer espaço físico para a realização do inventário do bem imóvel 
e, quando necessário solicitar auxílio e/ou acesso a informações e 
documentos para melhor identificação do imóvel a ser inventariado;

VI - proceder, quando necessário, consulta à prefeitura 
local ou cartório de registro de imóveis para confirmação de 
informações, como localização, propriedade do imóvel, entre outras;

VII - registrar todas as ocorrências durante a realização 
dos trabalhos;

VIII - elaborar a Declaração da Comissão de Inventário 
de Bens Imóveis;

IX - encaminhar o inventário concluído para a Assessoria 
Contábil do órgão ou entidade para as providências a seu cargo; e

X - comparecer às reuniões de trabalho, encontros e 
demais eventos, quando convocado.

Art. 2º Nomear para compor a Comissão encarregada de 
realizar o inventário do ano de 2022 dos bens imóveis deste órgão/
entidade, os seguintes servidores:

• Edward Bonfim de Souza Filho, CPF nº 
463.973.026-87, Gerente de Apoio Logístico e Administrativo, 
que a presidirá.

•
• Leonardo Alves Teles Falção, CPF nº 

031.803.041-11 , assessor.
•
• Denilze Vilela de Souza e Silva, CPF nº 

778.397.141-53, assessor.
•

Art. 3º Determinar a todos os titulares das unidades, 
que sejam oferecidas à Comissão de Inventário de Bens Imóveis, 
recursos e colaboração indispensáveis para o fiel cumprimento de 
suas atribuições.

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

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
Gabinete do Secretario de Esporte e Lazer aos 13 dias do 

mês de Dezembro de 2022.

Henderson de Paula Rodrigues
Secretário de Estado de Esporte e Lazer

<#ABC#347695#27#405994/>

Protocolo 347695
<#ABC#347596#27#405884>

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022
A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, por intermédio de seu 
Pregoeiro e equipe de apoio, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, tipo menor preço, sob a forma de execução no regime 
de empreitada por preço unitário em sessão pública eletrônica a 
partir das 09:00 horas (horário de Brasília-DF) do dia 29/12/2022, 
através do site www.comprasnet.go.gov.br, a contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços comuns 
de engenharia com vistas à adequação da área destinada ao 
espaço ecumênico localizada no Estádio Serra Dourada, 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 202117576001736, 
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.

Goiânia, 16 de dezembro de 2022.
Patrícia de Castro Cavalcante

Gerente de Compras Governamentais
<#ABC#347596#27#405884/>

Protocolo 347596

<#ABC#347484#27#405764>

TERMO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO N.  24/2022
PROCESSO Nº 202217576002915

O Secretário de Estado de Esporte e Lazer, no uso de suas 
atribuições legais, amparada pelo art. 49 da Lei Federal 8.666/93 e 
Decreto Federal 10.024/2019, revoga o pregão eletrônico n. 24/2022 
cujo objeto é aquisição de gramas sintéticas para serem utilizadas 
nas dependências do Estádio Serra Dourada e Olímpico Pedro 
Ludovico Teixeira, por razões de interesse público e conveniência,  
cumprida a observância do contraditório e da ampla defesa nos 
termos do art. 49, § 3º da Lei 8.666/93, cumulado com art. 109, 
inciso I, “c” da referida Lei.

HENDERSON DE PAULA RODRIGUES
Secretário de Estado

<#ABC#347484#27#405764/>

Protocolo 347484

Secretaria de Estado da Segurança Pública 
-  SSP

<#ABC#347397#27#405671>

PORTARIA Nº 1108, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA, nomeado pelo Decreto de 12 de abril de 2022, publicado 
no Diário Oficial do Estado nº 23.777 - Suplemento, no uso de 
suas atribuições legais e usando da competência que lhe confere 
a Portaria nº 0332, de 18 de abril de 2022, publicada no Diário 
Oficial do Estado de Goiás nº 23.780, e tendo em vista o disposto no 
Processo SEI nº 202200016039395, resolve:

Art. 1º  Designar o servidor TALES GARCIA FERNANDES, 
inscrito no CPF nº XXX.481.901-XX, ocupante do cargo efetivo de 
Perito Criminal - 16.897, para, sem prejuízo de suas atribuições, e 
no período de 3 a 27 de janeiro de 2023, responder, interinamente, 
pelas atividades do expediente daquela Gerência, em substituição 
ao titular DIEGO ANDRÉ MOTA DA SILVA, inscrito no CPF nº 
XXX.205.941-XX, que estará em gozo de suas férias regulamentares, 
conforme Requerimento de Férias (000034991535), contido no 
Processo SEI nº 202200016034645.

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta Portaria 
à Gerência de Inovação/SSP e à Gerência de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas/SSP para conhecimento e demais 
providências.

DEUSNY APARECIDO SILVA FILHO
<#ABC#347397#27#405671/>

Protocolo 347397
<#ABC#347456#27#405732>

AVISO DE LICITAÇÃO
A Secretaria da Segurança Pública torna público a realização de 
procedimento licitatório, em sessão pública, na modalidade Tomada 
de Preços 001/2023, cujo objeto é: Contratação de empresa 
especializada na realização de obras e serviços de engenharia 
para construção do Completo de Especializadas da Polícia Civil 
na 19ª Regional do Município de Caldas Novas - GO . As propostas 
e documentos serão recebidos presencialmente no Auditório da 
SSP/GO, situado na Av. Anhanguera, nº 7.364, Setor Aeroviário, 
Goiânia-GO, no dia 24/01/2023 às 09h (Horário de Brasília), 
conforme especificações e normas contidas no Edital e seus Anexos, 
disponíveis no site www.seguranca.go.gov.br.

Iris Pereira da Silva Arruda - Presidente da CPL/SSP
<#ABC#347456#27#405732/>

Protocolo 347456
<#ABC#347487#27#405767>

AVISO DE LICITAÇÃO
A Secretaria da Segurança Pública torna público a realização de 
procedimento licitatório, em sessão pública, na modalidade Tomada 
de Preços 002/2023, cujo objeto é: Contratação de empresa 
especializada para prestação de Serviços de Reforma do Ginásio de 
Esportes no complexo do Comando de Missões Especiais - CME, da 
PMGO. As propostas e documentos serão recebidos presencialmente 
no Auditório da SSP/GO, situado na Av. Anhanguera, nº 7.364, 
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