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21Diário OficialGOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2022
ANO 186 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.925

Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social

<#ABC#343316#21#400985>

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022-SEDS

Processo nº.: 202210319005240.
Objeto: contratação contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de limpeza, higienização e lavagem de 34 
(trinta e quatro) veículos oficiais pertencentes a frota própria desta 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, alocados nas 
cidades de Goiânia, pelo período de 12 (doze) meses.
Participação: Ampla participação com cota reservada para 
microempresa e empresa de pequeno porte.
Modalidade / Forma: Pregão eletrônico.
Critério de Julgamento: Menor Preço por Lote.
Data e horário da sessão de abertura: 13 de dezembro de 2022, 
às 10:00 horas.
Local (sítio): www.comprasnet.go.gov.br
Edital: Poderá ser obtido no sítio da Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Social www.social.go.gov.br ou no sítio www.
comprasnet.go.gov.br.
Informações sobre edital: Gerência de Compras Governamentais 
- licitação.seds@goias.gov.br.
Goiânia/GO, 23 de novembro de 2022.

Edgar Borges Júnior
Pregoeiro

<#ABC#343316#21#400985/>

Protocolo 343316

Secretaria de Estado de Cultura
<#ABC#343367#21#401042>

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022-SECULT

O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, 
torna público aos interessados o “ADIAMENTO SINE DIE”, do 
procedimento licitatório Tomada de Preços nº 002/2022; Processo 
nº 202217645002640; Abertura prevista para o dia 25 de novembro 
de 2022, às 9h. Tipo da Licitação: Menor preço, regime de execução 
empreitada por preço unitário, tendo em vista a necessidade de 
revisão da planilha orçamentária, projeto básico e demais 
anexos.. Objeto: contratação de serviços técnicos de arquitetura 
e de engenharia para executar obra de restauração na Paróquia 
Catedral Sant’Ana, Goiás - GO.. Fonte: 27990164. Total Estimado: 
R$ 3.211.021,28. Informações adicionais poderão ser obtidas junto 
à Comissão Permanente de Licitação, Telefone: (62) 3201-4623, 
e-mail: comprasgovernamentais.secult@goias.gov.br.

Goiânia, 23 de novembro de 2022.

Rosana Caetano Ramos Brenner
Presidente

Leonardo Camilher Machado Xavier Bicalho
Membro

Maria Gorete da Silva
Membro

<#ABC#343367#21#401042/>

Protocolo 343367

Secretaria de Estado da Retomada
<#ABC#343227#21#400879>

PORTARIA Nº 165, de 23 de novembro de 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RETOMADA no uso de 
suas atribuições legais, à vista do que dispõe o artigo 40, § 1º, I e II, 
da Constituição do Estado de Goiás e com fundamento no artigo 56, 
III, da Lei nº 20.491/19, no artigo 12, da Lei nº 13.800/21, no artigo 
25, II e IV, do Decreto nº 9.883/21,

Considerando a iminente cessão do Centro de Convenções 
de Anápolis - CCA para esta Secretaria, sendo um dos maiores 
espaços de eventos do Centro-Oeste do Brasil, com área de 32,8 
mil metros quadrados,

Considerando que o CCA é composto por lobby, salas 
multiuso, pavilhões de exposições, restaurante, auditórios, 
teatros, inclusive com teatro arena ao ar livre, sanitários, áreas 
para administração, manutenção e primeiros socorros, cozinha, 
camarotes, camarins e demais dependências necessárias para a 
apresentação de espetáculos musicais e de orquestras, podendo 
comportar aproximadamente 5 mil pessoas em todo o espaço.

Considerando a necessidade da permanência constante 
de servidores para o acompanhamento, gerenciamento físico 
e financeiro e fiscalização da execução das obras, serviços, 
fornecimentos e atividades inerentes ao CCA,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores, Ariane de Moraes Silvestre 
Xavier, CPF 934.353.471-04 e Rogério Rosa Domingos, CPF 
805.217.461-91, ambos ocupantes do cargo de Técnico em Gestão 
Pública, para, sob a coordenação do primeiro, promoverem os 
atos de gestão necessários a manutenção das instalações e das 
atividades do Centro de Convenções de Anápolis - CCA.

Art. 2º Compete aos servidores designados a supervisão, 
coordenação, o acompanhamento e o controle da implantação e 
execução das políticas públicas afetas ao Centro de Convenções 
de Anápolis - CCA.

Parágrafo único. Compete ainda aos designados:
I - assistir o Secretário no desempenho de suas atribuições, 

reportando e prestando-lhe as informações necessárias, e quando 
for o caso e em tempo hábil, de fatos cuja solução ultrapasse a sua 
competência, para adoção das medidas cabíveis;

II - acompanhar a execução e fiscalização do fiel cumprimento 
das obrigações pactuadas nos contratos referentes ao CCA, bem 
como, promover o gerenciamento físico e financeiro dos mesmos, 
apresentando ao Titular, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
publicação desta portaria, relatório, manifestando-se por escrito a 
respeito da necessidade de adoção de providências/achados sobre 
os ajustes.

Art. 3º  Delegar para representar a Pasta, assim como, 
expedir solicitações e requerimentos aos órgãos públicos municipais 
e estaduais, para emissão de Licenças, Alvarás e Certidões de 
Regularidade do Centro de Convenções de Anápolis - CCA, 
podendo se comunicar direta e pessoalmente ou expedindo atos 
de comunicação formal, com autoridades mencionadas, no que se 
refere aos objetos e matérias pertinentes ao Centro de Convenções 
de Anápolis - CCA.

Art. 4º  Delegar poderes para representar a Pasta e solicitar 
providências.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando-se disposições em contrário.

CÉSAR AUGUSTO DE SOTKEVICIENE MOURA
<#ABC#343227#21#400879/>

Protocolo 343227

AUTARQUIAS

Agência Brasil Central – ABC
<#ABC#343203#21#400854>

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2022

Processo nº.202200028001388, Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, 
CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO, COPA, GARÇOM, 
RECEPÇÃO, JARDINAGEM E ENCARREGADO, COLETA E 
REMOÇÃO DE FOLHAS, GALHOS E ENTULHOS DIVERSOS. 
Abertura para propostas dia 24 de novembro de 2022 e fase 
de lances dia 12 de dezembro de 2022 às 09 h 00 min (horário 
de Brasília). Disponibilidade dos Editais e demais esclarecimentos, 
nos seguintes endereços eletrônicos: www.abc.go.gov.br/aces-
so-a-informacao.html, www.comprasnet.go.gov.br e/ou na sala 
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