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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO,
AQUICULTURA E PESCA DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2020

Processo nº 201900020011358. Órgão: Universidade Estadual de Goiás - UEG. Tipo: Menor
Preço - Por Item. Data e Horário de Início do Recebimento de Propostas: 10/11/2020 às 9h,
através do Portal www.comprasnet.go.gov.br, até o início da sessão pública. DATA DE
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 24/11/2020 às 09:00 h, através do Portal
www.comprasnet.go.gov.br. Objeto: Aquisição do equipamento "Teleprompter" para
atender à Coordenação de Radioteledifusão, situada na Unidade Universitária de Goiânia Laranjeiras, da Universidade Estadual de Goiás (UEG), com recursos provenientes do
Convênio nº. 881281-2018. Valor Máximo Autorizado: R$ 3.096,21 (três mil e noventa e
seis reais e vinte e um centavos). Dotação Orçamentária: 2020.3162.12.364.1038.2133.04.
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.14. Fonte: 290. O Instrumento Convocatório e seus Anexos
se encontram à disposição dos interessados nos sites www.comprasnet.go.gov.br,
www.ueg.br, Sistema Eletrônico de Informações de Goiás - SEI www.sei.goias.gov.br/ (para
usuários cadastrados). Informações pelo e-mail: licitacao@ueg.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2020

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG /ES,
através da Equipe de Pregão Eletrônico para Registro de Preços, torna público, que
realizará REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA TRASEIRA acordo com as
Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002, Decreto Estadual nº 1.790-R/2007 e Decreto Federal
nº 10.024/2019, assunto do processo nº2020-4DDBT. Será através do site
www.gov.br/compras - UASG nº 925734. Informações através dos telefones: (27) 36363715/3636-3668/3636-3670. Início do acolhimento das propostas dia 11/11/2020 às 8h.
Inicio da sessão de disputa dia 24/11/2020 às 10h.
Vitória, ES, 9 de novembro de 2020.
INGRID FACHETTI BRENNER DE SÁ
Pregoeira

Em, 9 de novembro de 2020
FADYLLA REGINA SOUZA CAETANO
Coordenadora

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2020-CPP2

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP torna
público, por meio da 2ª Comissão Permanente de Pregão e, de acordo com a legislação
pertinente, o Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 005/2020-CPP2.
Processo nº: 2020-BP93B
LOTE ÚNICO: AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTES INFLÁVEIS DE SALVAMENTO,
visando ao fortalecimento do Corpo de Bombeiros Militar do ES, em conformidade com a
Meta 01/Etapa 01 do Plano de Trabalho do CONVÊNIO SENASP/MJSP Nº 894688/2019.
SITUAÇÃO: FRACASSADO
Informações: através do telefone: (27) 3636-1542 ou e-mail: licitacao.sesp@gmail.br

Edital Concurso nº 03/2020 - SECULT
O Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado Cultura, torna
pública a RETIFICAÇÃO do Edital para Seleção de Ações de Formação Cultural - Concurso nº
003/2020-SECULT/GO, que contemplará propostas de pessoas físicas e jurídicas de direito
privado, nas condições e exigências estabelecidas no Edital e em seus Anexos, tendo em
vista o que consta no processo administrativo nº 202017645001759, cujo Aviso de Licitação
foi publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás, edição nº 23.421, de 06 de novembro
de 2020, página 31, e no Diário Oficial da União de de 06 de novembro de 2020, edição
212, seção 3, página 183, conforme segue, ONDE SE LÊ: 7.1 As inscrições estarão abertas
entre os dias 10 de novembro a 07 de dezembro de 2020, de acordo com o cronograma
(Anexo VI) estabelecido para esse Edital. Para as inscrições foram respeitados 07 (sete) dias
corridos após o prazo de ancoragem de 22 (vinte e dois) dias contados da publicação do
edital. LEIA-SE: 7.1 As inscrições estarão abertas entre os dias 10 de novembro a 07 de
dezembro de 2020, de acordo com o cronograma (Anexo VI) estabelecido para esse Edital.
Para as inscrições foram respeitados 05 (cinco) dias corridos após o prazo de ancoragem de
22 (vinte e dois) dias contados da publicação do edital. Da mesma forma, retifica-se o
Anexo VI do Edital, ONDE SE LÊ: ** Para as inscrições foram respeitados 07 (sete) dias
corridos após o prazo de ancoragem de 22 (vinte e dois) dias contados da publicação do
edital, LEIA-SE: ** Para as inscrições foram respeitados 05 (cinco) dias corridos após o
prazo de ancoragem de 22 (vinte e dois) dias contados da publicação do edital.

Vitória-ES, 9 de novembro de 2020.
CRISTIANE LEONEL KELLER
Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-CPP2
A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP torna
público, por meio da 2ª Comissão Permanente de Pregão e, de acordo com a legislação
pertinente, o Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 006/2020-CPP2.
Processo nº: 2020-D512F
LOTE ÚNICO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) VIATURA AUTO MERGULHO, visando ao
fortalecimento do Corpo de Bombeiros Militar do ES, em conformidade com a Meta
01/Etapa 02 do Plano de Trabalho do CONVÊNIO SENASP/MJSP Nº 894688/2019.
SITUAÇÃO: DESERTO
Informações: através do telefone: (27) 3636-1542 ou e-mail: licitacao.sesp@gmail.br

ADRIANO BALDY DE SANT'ANNA BRAGA
Secretário de Estado da Cultura
AVISO DE RETIFICAÇÃO
Edital Concurso nº 01/2020 - SECULT
O Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado Cultura, torna
pública a RETIFICAÇÃO do Edital de Premiação de Produtos Culturais - Concurso nº
001/2020-SECULT/GO, que contemplará propostas de pessoas físicas e jurídicas de direito
privado, nas condições e exigências estabelecidas no Edital e em seus Anexos, tendo em
vista o que consta no processo administrativo nº 202017645001756, cujo Aviso de Licitação
foi publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás, edição nº 23.421, de 06 de novembro
de 2020, página 31, e no Diário Oficial da União de de 06 de novembro de 2020, edição
212, seção 3, página 183, conforme segue, ONDE SE LÊ: 7.1 As inscrições estarão abertas
entre os dias 10 de novembro a 07 de dezembro de 2020, de acordo com o cronograma
(Anexo VII) estabelecido para esse Edital. Para as inscrições foram respeitados 07 (sete)
dias corridos após o prazo de ancoragem de 22 (vinte e dois) dias contados da publicação
do edital. LEIA-SE: 7.1 As inscrições estarão abertas entre os dias 10 de novembro a 07 de
dezembro de 2020, de acordo com o cronograma (Anexo VII) estabelecido para esse Edital.
Para as inscrições foram respeitados 05 (cinco) dias corridos após o prazo de ancoragem de
22 (vinte e dois) dias contados da publicação do edital. Da mesma forma, retifica-se o
Anexo VII do Edital, ONDE SE LÊ: ** Para as inscrições foram respeitados 07 (sete) dias
corridos após o prazo de ancoragem de 22 (vinte e dois) dias contados da publicação do
edital, LEIA-SE: ** Para as inscrições foram respeitados 05 (cinco) dias corridos após o
prazo de ancoragem de 22 (vinte e dois) dias contados da publicação do edital.

Vitória-ES, 09 de novembro de 2020.
CRISTIANE LEONEL KELLER
Pregoeira

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 2/2020 PNAE 2º SEMESTRE/2020
A Secretaria de Estado da Educação, no uso de suas atribuições legais, torna
público por meio dos Conselhos Escolares, aos interessados que fará realizar em sessões
públicas presenciais nas Unidades Escolares, a Tomada de Preços nº 002, 003 e 004/2020,
Processo nº Mãe nº 2020.0000.602.3920 e 2020.0000.604.3268, com abertura a partir do
dia 26 de novembro de 2020, nas Unidades Escolares jurisdicionadas às Coordenações
Regionais de: Itumbiara, Luziânia, Piracanjuba, Planaltina, Quirinópolis, e Trindade. Objeto:
aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar. Retire e acompanhe o Edital
gratuitamente no site: www.seduc.go.gov.br. Maiores informações entrar em contato com
a Unidade Escolar.

ADRIANO BALDY DE SANT'ANNA BRAGA
Secretário de Estado da Cultura

Goiânia, 9 de novembro de 2020
ALESSANDRA BATISTA LAGO
Gerente de Licitação

AVISO DE RETIFICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 2/2020 PNAE 2º SEMESTRE/2020

Edital Concurso nº 02/2020 - SECULT
O Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado Cultura, torna
pública a RETIFICAÇÃO do Edital para Seleção de Ações Culturais e Artísticas que pleiteiem
recursos da Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) - Concurso
nº 002/2020 - SECULT/GO, que contemplará propostas de pessoas físicas e jurídicas de
direito privado, nas condições e exigências estabelecidas neste Edital e em seus Anexos,
tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 202017645001754, cujo Aviso
foi publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás, edição nº 23.421, de 06/11/2020, pag.
31, e no Diário Oficial da União de 06 de setembro de 2019, edição 212, seção 3, página
183, conforme segue, ONDE SE LÊ: 7.1 As inscrições estarão abertas entre os dias 10 de
novembro a 07 de dezembro de 2020, de acordo com o cronograma (Anexo VI)
estabelecido para esse Edital. Para as inscrições foram respeitados 07 (sete) dias corridos
após o prazo de ancoragem de 22 (vinte e dois) dias contados da publicação do edital.
LEIA-SE: 7.1 As inscrições estarão abertas entre os dias 10 de novembro a 07 de dezembro
de 2020, de acordo com o cronograma (Anexo VI) estabelecido para esse Edital. Para as
inscrições foram respeitados 05 (cinco) dias corridos após o prazo de ancoragem de 22
(vinte e dois) dias contados da publicação do edital. Da mesma forma, retifica-se o Anexo
VI do Edital, ONDE SE LÊ: ** Para as inscrições foram respeitados 07 (sete) dias corridos
após o prazo de ancoragem de 22 (vinte e dois) dias contados da publicação do edital,
LEIA-SE: ** Para as inscrições foram respeitados 05 (cinco) dias corridos após o prazo de
ancoragem de 22 (vinte e dois) dias contados da publicação do edital.

A Secretaria de Estado da Educação, No uso de suas atribuições legais, torna
público por meio dos Conselhos Escolares, aos interessados que fará realizar em sessões
públicas presenciais nas Unidades Escolares, a Tomada de Preços nº 002, 003 e 004/2020,
Processo nº Mãe nº 2020.0000.602.3942 e 2020.0000.604.3268, com abertura a partir do
dia 26 de novembro de 2020, nas Unidades Escolares jurisdicionadas às Coordenações
Regionais de: Itumbiara, Luziânia, Piracanjuba, Planaltina, Quirinópolis, e Trindade. Objeto:
aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar. Retire e acompanhe o Edital
gratuitamente no site: www.seduc.go.gov.br. Maiores informações entrar em contato com
a Unidade Escolar.
Goiânia, 9 de novembro de 2020
ALESSANDRA BATISTA LAGO
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 82/2020
A Secretaria de Estado da Saúde-SES/GO, torna público que fará realizar a
licitação abaixo relacionada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO na forma da lei. O edital
encontra-se à disposição dos interessados na Gerência de Compras Governamentais/SESGO, situada na Rua SC-l, nº 299, Parque Santa Cruz, Goiânia/GO, CEP: 74.860-270 - Fone:
3201-3800/3459, e no site: www.comprasnet.go.gov.br.
P.E. N.° 082/2020. Proc: 202000010026747 - Registro de preço para eventuais
aquisições de Medicamentos, destinados à Central Estadual de Medicamentos de Alto
Custo Juarez Barbosa - CEMAC, e demais órgãos interessados, conforme condições e
demais especificações contidas neste edital e seus anexos. . R$ 29.527.189,68 - Data de
início da apresentação das propostas e documentos de habilitação: A partir das 16:00 h do
dia 10/11/2020 (Horário de Brasília). Data da abertura da sessão pública: A partir das 09:00
h do dia 30/11/2020 (Horário de Brasília).

ADRIANO BALDY DE SANT'ANNA BRAGA
Secretário de Estado da Cultura

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DESPACHO DE 28 DE OUTUBRO DE 2020
HOMOLOGAÇÃO Nº 16/2020/AGEM
TOMADA DE PREÇO 06/2020/AGEM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100765/2020 - AGEM
CONTRATO DE REPASSE Nº 893001/2019/MDR/CAIXA
HOMOLOGO os atos praticados pela Comissão Setorial de Licitação, designado pela
Portaria nº 15 de 09 de abril de 2020, através da Adjudicação nº 07/2020-CSL/AGEM, bem
como a conveniência da licitação, referente ao julgamento da Tomada de Preços nº 06/2020AGEM, e autorizo a despesa, bem como a celebração de contrato, em favor da empresa
ESPAÇO VERDE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 08.571.458/0001-02, no valor total
de R$ 210.266,35 (duzentos e dez mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco

Goiânia-GO, 9 de novembro de 2020.
LUCAS ARAÚJO GARCÊS
Gerente da GCG/SES-GO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020111000174
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

I - INSTITUIR Comissão Especial de Licitação para dirigir e julgar a
licitação na modalidade de Tomada de Preços, do tipo Menor preço,
regime de execução empreitada por preço global, para o Processo
Eletrônico nº 202010319003459, cujo objeto é a Contratação de
empresa de engenharia para ampliação/construção e reforma da
Unidade Casa do Idoso, localizada em Goiânia/GO, na seguinte
conformidade:
·              Presidente: Thiago Mendonça Valadão
·              Membros da Equipe de Apoio:
Almir Rodrigues de Morais Júnior
Edgar Borges Júnior
Rodrigo Carvalho Leão
Lorrany Sampaio Monteiro
Andrea Luciana de Sousa Oliveira
II - A designação dos integrantes da Comissão Especial de Licitação
é feita sem prejuízo de suas atribuições normais junto às unidades
em que trabalham.
III - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
e tem validade até a data de homologação do certame relacionado
no inciso I.
DÊ-SE CIÊNCIA! PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, em Goiânia, aos 06 dias do mês de novembro de 2020.
LÚCIA VÂNIA ABRÃO - Secretária

juros legais na forma da legislação aplicável aos débitos
com a Fazenda Estadual, sem prejuízo de adoção das
medidas administrativas e judiciais cabíveis, nos seguintes
casos: (...) e) não apresentação ou não aprovação da
prestação de contas;”
Tais irregularidades podem ser compreendidas por meio
do SEI n.º 201600006020157, respectivamente da Gerência de
Planejamento e Fomento à Cultura, onde consta todo o processo.
Art.2º - Designar os servidores, abaixo nomeados, para
comporem a Comissão de Tomada de Contas Especial, que será
presidida pelo primeiro, substituído pelo segundo, nas ausências e
nos impedimentos; e, secretariado pelo terceiro:
Clene Rezende Santiago
CPF nº 360.615.901- 30
Presidente da Comissão de TCE
Dyamer Januário Gonçalves
CPF nº 588.621.451-87
Membro
Giulliano Santos Ramos
CPF nº 664.490.491-20
Secretário
Fiama Melo Alencar
CPF nº 757.886.081-04
Membro
Fabricia Campos Freire
CPF nº 515.755.581-49
Membro

<#ABC#205127#9#242889/>

Protocolo 205127
<#ABC#205189#9#242956>

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº3/2020 SEDS/GO
Ratifico a Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 003/2020
(000015043435), com fundamento nos documentos que instruem
o processo nº 202010319002538, e resolvo declarar com fulcro
no artigo 25 da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de licitação para
contratação, pela SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, da Empresa Banco do Brasil S.A, inscrita
no CNPJ n° 00.000.000/0001-91, para a prestação do serviço de
emissão de Cartão de Pagamento, objetivando a operacionalização
de recursos financeiros, com isenção de cobrança de tarifas, dos
programas estaduais acompanhados e geridos por esta Pasta, tais
como: Auxílio Nutricional destinados às Entidade, como também
ao Sistema Socioeducativo, Fundo Rotativo e demais programas
que venham ser criados por esta Secretaria, pelo período de 60
(sessenta) meses, conforme Termo de Referência (000014222419).
Cumpra-se e Publique-se.
GOIÂNIA - GO, aos dias 09 do mês de Novembro de
2020.

<#ABC#205189#9#242956/>

Lucia Vânia Abrão
Secretária

Art.3º- A Comissão ficará desde logo autorizada a praticar
todos os atos necessários e pertinentes ao desempenho de suas
funções.
Art.4º- Os membros da Comissão desenvolverão os
trabalhos sem prejuízo de suas atribuições rotineiras e conforme for
deliberado pela presidente da mesma.
Art.5º - Fica concedido o prazo de 180 (cento e oitenta)
dias para a conclusão dos trabalhos e envio dos autos ao Tribunal
de Contas do Estado de Goiás, a contar da data da instauração
da TCE, sendo que em 120 (cento e vinte) dias os autos serão
submetidos à Controladoria Geral do Estado. -Alterado pela IN
50/2018
Art.6º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
Gabinete do Secretário da SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA, aos 04 dias do mês de novembro de 2020.

<#ABC#205217#9#242990/>

Adriano Baldy de Sant’Anna Braga
Secretário de Estado de Cultura
Protocolo 205217

<#ABC#205238#9#243013>

Protocolo 205189

Secretaria de Estado de Cultura
<#ABC#205217#9#242990>

Portaria 192/2020 - SECULT
O Secretário de Estado de Cultura de Goiás, usando
das atribuições que lhe conferem o Decreto n.º 9.528, de 07 de
outubro de 2019, e considerando o que dispõe o art. 62, caput, da
Lei Orgânica do TCE/GO, Lei n.º 16.168, de 11 de dezembro de
2007, c/c os artigos 6º e 8º, da Resolução Normativa n.º 016/2016,
do Tribunal de Contas do Estado de Goiás,
RESOLVE:
Art.1º- Instaurar Tomada de Contas Especial, com a
finalidade de apurar os fatos pertinentes às irregularidades por não
apresentar a Prestação de Contas do projeto CD-Gilmar Figueiredo
“Amor de Verdade” e, de acordo com a alinea “e” do item 11.4 do
edital 01/2013:
“11.4 O beneficiário restituirá o valor recebido, atualizado
desde a data do recebimento dos recursos, acrescido de
DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS
Assinado digitalmente pela ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL
CODIGO DE AUTENTICACAO: 5c901879
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Diário Oficial

GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2020
ANO 184 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.424

AVISO DE RETIFICAÇÃO
EDITAL CONCURSO Nº 01/2020 - SECULT
O Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado
Cultura, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital de Premiação
de Produtos Culturais - Concurso nº 001/2020-SECULT/GO, que
contemplará propostas de pessoas físicas e jurídicas de direito
privado, nas condições e exigências estabelecidas no Edital e em
seus Anexos, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 202017645001756, cujo Aviso de Licitação foi publicado
no Diário Oficial do Estado de Goiás, edição nº 23.421, de 06 de
novembro de 2020, página 31, e no Diário Oficial da União de de 06
de novembro de 2020, edição 212, seção 3, página 183, conforme
segue, ONDE SE LÊ: 7.1 As inscrições estarão abertas entre os
dias 10 de novembro a 07 de dezembro de 2020, de acordo com
o cronograma (Anexo VII) estabelecido para esse Edital. Para as
inscrições foram respeitados 07 (sete) dias corridos após o prazo
de ancoragem de 22 (vinte e dois) dias contados da publicação do
edital. LEIA-SE: 7.1 As inscrições estarão abertas entre os dias
10 de novembro a 07 de dezembro de 2020, de acordo com o
cronograma (Anexo VII) estabelecido para esse Edital. Para as

inscrições foram respeitados 05 (cinco) dias corridos após o prazo
de ancoragem de 22 (vinte e dois) dias contados da publicação do
edital. Da mesma forma, retifica-se o Anexo VII do Edital, ONDE SE
LÊ: ** Para as inscrições foram respeitados 07 (sete) dias corridos
após o prazo de ancoragem de 22 (vinte e dois) dias contados
da publicação do edital, LEIA-SE: ** Para as inscrições foram
respeitados 05 (cinco) dias corridos após o prazo de ancoragem de
22 (vinte e dois) dias contados da publicação do edital.

<#ABC#205238#10#243013/>

ADRIANO BALDY DE SANT’ANNA BRAGA
Secretário de Estado da Cultura
Protocolo 205238

<#ABC#205239#10#243016>

AVISO DE RETIFICAÇÃO
EDITAL CONCURSO Nº 02/2020 - SECULT
O Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado
Cultura, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital para Seleção de
Ações Culturais e Artísticas que pleiteiem recursos da Lei Federal
nº 14.017/2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) - Concurso
nº 002/2020 - SECULT/GO, que contemplará propostas de pessoas
físicas e jurídicas de direito privado, nas condições e exigências
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, tendo em vista o
que consta no processo administrativo nº 202017645001754, cujo
Aviso foi publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás, edição nº
23.421, de 06/11/2020, pag. 31, e no Diário Oficial da União de 06
de setembro de 2019, edição 212, seção 3, página 183, conforme
segue, ONDE SE LÊ: 7.1 As inscrições estarão abertas entre os
dias 10 de novembro a 07 de dezembro de 2020, de acordo com
o cronograma (Anexo VI) estabelecido para esse Edital. Para as
inscrições foram respeitados 07 (sete) dias corridos após o prazo
de ancoragem de 22 (vinte e dois) dias contados da publicação do
edital. LEIA-SE: 7.1 As inscrições estarão abertas entre os dias
10 de novembro a 07 de dezembro de 2020, de acordo com o
cronograma (Anexo VI) estabelecido para esse Edital. Para as
inscrições foram respeitados 05 (cinco) dias corridos após o prazo
de ancoragem de 22 (vinte e dois) dias contados da publicação do
edital. Da mesma forma, retifica-se o Anexo VI do Edital, ONDE SE
LÊ: ** Para as inscrições foram respeitados 07 (sete) dias corridos
após o prazo de ancoragem de 22 (vinte e dois) dias contados
da publicação do edital, LEIA-SE: ** Para as inscrições foram
respeitados 05 (cinco) dias corridos após o prazo de ancoragem de
22 (vinte e dois) dias contados da publicação do edital.

<#ABC#205239#10#243016/>

ADRIANO BALDY DE SANT’ANNA BRAGA
Secretário de Estado da Cultura
Protocolo 205239

<#ABC#205240#10#243017>

AVISO DE RETIFICAÇÃO
EDITAL CONCURSO Nº 03/2020 - SECULT
O Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado
Cultura, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital para Seleção de
Ações de Formação Cultural - Concurso nº 003/2020-SECULT/GO,
que contemplará propostas de pessoas físicas e jurídicas de direito
privado, nas condições e exigências estabelecidas no Edital e em
seus Anexos, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 202017645001759, cujo Aviso de Licitação foi publicado
no Diário Oficial do Estado de Goiás, edição nº 23.421, de 06 de
novembro de 2020, página 31, e no Diário Oficial da União de de 06
de novembro de 2020, edição 212, seção 3, página 183, conforme
segue, ONDE SE LÊ: 7.1 As inscrições estarão abertas entre os
dias 10 de novembro a 07 de dezembro de 2020, de acordo com
o cronograma (Anexo VI) estabelecido para esse Edital. Para as
inscrições foram respeitados 07 (sete) dias corridos após o prazo
de ancoragem de 22 (vinte e dois) dias contados da publicação do
edital. LEIA-SE: 7.1 As inscrições estarão abertas entre os dias
10 de novembro a 07 de dezembro de 2020, de acordo com o
cronograma (Anexo VI) estabelecido para esse Edital. Para as
inscrições foram respeitados 05 (cinco) dias corridos após o prazo
de ancoragem de 22 (vinte e dois) dias contados da publicação do
edital. Da mesma forma, retifica-se o Anexo VI do Edital, ONDE SE
LÊ: ** Para as inscrições foram respeitados 07 (sete) dias corridos
após o prazo de ancoragem de 22 (vinte e dois) dias contados
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da publicação do edital, LEIA-SE: ** Para as inscrições foram
respeitados 05 (cinco) dias corridos após o prazo de ancoragem de
22 (vinte e dois) dias contados da publicação do edital.
ADRIANO BALDY DE SANT’ANNA BRAGA
Secretário de Estado da Cultura

<#ABC#205240#10#243017/>

Protocolo 205240

Secretaria de Estado da Retomada
<#ABC#205086#10#242841>

Portaria 020 - GAB/2020 - SER
Institui a Comissão Permanente de Avaliação de Bens Móveis da
Secretaria de Estado da Retomada.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RETOMADA, no uso de suas
atribuições legais, à vista do que dispõe o permissivo constitucional
do artigo 40, § 1º, inciso VI, da Constituição do Estado de Goiás, e
com fundamento no artigo 56, inciso VI, da Lei Estadual Nº 20.491,
de 25 de junho de 2019.
Considerando o que estabelece a Lei Federal de Nº 8.666, de 21 de
junho de 1993;
Considerando o que estabelece a Lei Estadual de Nº 19.853, de 03
de outubro de 2017;
Considerando o que estabelece o Decreto Estadual Nº 9.063, de 04
de outubro de 2017;
Considerando o que estabelece a Instrução Normativa Nº 012/2018
- SEAD, que dispõe sobre a Gestão do Patrimônio Mobiliário no
âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional
do Poder Executivo;
Considerando o que estabelece a Instrução Normativa Nº 005/2019
- SEAD, dispõe sobre a obrigatoriedade do cadastro e atualização
da localização física dos bens móveis, instituição das comissões
permanentes de inventário no âmbito da administração pública
direta, autárquica e fundacional do poder executivo do Estado de
Goiás;
Considerando o que estabelece a Instrução Normativa Intersecretarial Nº 01/2020 - SEAD, que dispõe sobre os procedimentos para
reavaliação, redução ao valor recuperável e depreciação dos bens
móveis no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e
Fundacional do Poder Executivo do Estado de Goiás;
Considerando o que estabelece o artigo 3º da Resolução Normativa
Nº 5/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.
RESOLVE:
Art. 1º - INSTITUIR a Comissão Permanente de Avaliação de Bens
Móveis da Secretaria de Estado da Retomada.
Art. 2º - DESIGNAR os servidores relacionados no Quadro I, como
responsáveis pela Comissão.
QUADRO I
NOME
CPF/MF
Leandro
806.440.581-53
Santiago de
Azeredo
Rogério
Carlos
Correia
Fleury
Rogério
Rosa
Domingos

CARGO
FUNÇÃO
Gerente de Apoio
Presidente
Administrativo
e Compras
Governamentais
872.051.651-72 Técnico em Gestão Membro
Pública
805.217.461-91 Técnico em Gestão Membro
Pública

Art. 3º - Compete a Comissão Permanente de Avaliação de Bens
Móveis:
I - Receber da Comissão Permanente de Gestão Setorial do
Patrimônio, através de Processo SEI, a comunicação da existência
de bens móveis inservíveis a serem avaliados para desfazimento e/
ou realocação (no caso de bens ociosos ou recuperáveis);
II - Avaliar a situação dos bens móveis inservíveis, com base nas
seguintes características:
a) Bom - em perfeitas condições de uso;
b) Ocioso - em perfeitas condições, mas não está sendo usado pela
unidade;
c) Recuperável - em possibilidade de recuperação e economicamente viável;
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Veículos
S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA 13/13 preto 1.8
essence 30 mil km seminovo apenas R$35.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA XRE 13/14 azul
300cc seminova R$12
.800,00 F:3213-48 48
whatsapp: 9915-3466
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466

HONDA NEW CIVIC 08/
08 cinza 1.8 lxs auF:32
13-4848 whatsapp: 9915------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel
4x2 completa só whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 2000 C/ Ar + Dh
R$8.800,00 F:3213-4848
Whatsapp:8220- 6898
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
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KIA CERATO
11/11
branco 1.6 ex3 automáti-4848whatsapp:
99153466
------------------------------SANDERO 12/12 bege
1.0 authentique básico
pneus novos 37 mil Km
R$20.500,00 F:3213-4848
whatsapp:9915- 3466
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588

