
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 05 DE JULHO DE 2018
ANO 181 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 22.84318 Diário Oficial

art. 13 e inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/1993, e modificações 
posteriores, seja declarada INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO à 
empresa MÚSICA & AÇÃO PRODUTORA LTDA-ME, inscrita no 
CNPJ sob nº 03.155.681/0001-55, para realização de 25 (vinte e 
cinco) ações musicais de sensibilização para alunos em geral; e 
25 (vinte e cinco) oficinas musicais para alunos inscritos para a 
atividade com enfoque na prevenção ao uso de drogas, álcool. 
Violência e bullyng permitindo a interiorização do - PROJETO 
VEM SER, que beneficiará escolas da rede pública de município 
de Goiânia e da Região metropolitana, ao valor unitário de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), perfazendo o valor total por 25 horas 
o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Publique-se.
Secretaria de Estado da Saúde - SES/GO, em Goiânia-GO, aos  04   
dias do mês de julho de  2018.

Leonardo Moura Vilela
Secretário de Estado da Saúde

<#ABC#85116#18#103794/>

Protocolo 85116

Secretaria da Fazenda – SEFAZ
<#ABC#84943#18#103603>

Processo Administrativo nº. 201800004037535, 
para a aquisição de inscrições em curso.

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO Nº 171/2018-GSF

O Secretário de Estado da Fazenda de Goiás, tendo em vista 
a correta instrução processual dos presentes autos, considerando o 
estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Estadual nº 17.928/2012, 
depois de examinar a documentação respectiva, dos autos oriundos 
da Gerência de Modernização e Projetos - GEMOP, a qual solicitou 
a aquisição de inscrições para curso.
RESOLVE
Ratificar, em atendimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 
8.666 de 21 de junho de 1993 c/c artigo 33, X, da Lei Estadual nº 
17.928/2012, para condição de eficácia dos atos, a INEXIGIBILIDA-
DE DE LICITAÇÃO, com fulcro no  artigo 25, II, c/c artigo 13, VI do 
mesmo diploma legal, objetivando a contratação da MESSIAS REIS 
DA SILVA 05578676650, inscrito no CNPJ sob o nº 22.908.219/0001-
26, no valor de R$ 8.022,00 (oito mil vinte e dois reais), referente 
à aquisição de (14) quatorze inscrições, sendo que a contratada 
disponibilizará mais (03) três inscrições de cortesia, totalizando 17 
(dezessete) inscrições para o curso WORKSHOP “PMO ÁGIL” a 
realizar-se nos dias 29 de junho de 2018, em Goiânia - GO, bem 
como o procedimento, vez que o mesmo se amolda aos imperativos 
legais pertinentes.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, 
em Goiânia, aos 28 dias do mês de junho de 2018.

Manoel Xavier Ferreira Filho
Secretário de Estado da Fazenda

<#ABC#84943#18#103603/>

Protocolo 84943

<#ABC#84944#18#103605>

Processo Administrativo nº. 201800004034781, 
para a aquisição de inscrições em curso.

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO Nº.  171/2018-GSF

O Secretário de Estado da Fazenda de Goiás, tendo em vista 
a correta instrução processual dos presentes autos, considerando o 
estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Estadual nº 17.928/2012, 
depois de examinar a documentação respectiva, dos autos oriundos 
da Gerência de Apoio Logístico e de Suprimentos - GEALS, a qual 
solicitou a aquisição de inscrições para o curso.
RESOLVE
Ratificar, em atendimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993 c/c artigo 33, X, da Lei Estadual nº 17.928/2012, 
para condição de eficácia dos atos, a INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, com fulcro no  artigo 25, II, c/c artigo 13, VI do mesmo 
diploma legal, objetivando a contratação da  empresa ConnectON 
Marketing de Eventos Ltda, CNPJ nº 13.859.951/0001-62, no 
valor de R$ 5.180,00 (cinco mil cento e oitenta e oito reais), 
referente à aquisição de (02) duas inscrições para o curso cujo tema 
é “Elaboração de Planilhas de
orçamentos de Obras” a realizar-se nos dias 28 e 29 de junho de 

2018, em Goiânia - GO, bem como o procedimento, vez que o 
mesmo se amolda aos imperativos legais pertinentes.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, 
em Goiânia, aos 28 dias do mês de junho de 2018.

Manoel Xavier Ferreira Filho
Secretário de Estado da Fazenda

<#ABC#84944#18#103605/>

Protocolo 84944

<#ABC#85004#18#103672>

EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2018

PROCESSO Nº 201700007003792 - de 17/10/2017.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP: nº 015/2017 / SSP
CONTRATANTE: ESTADO DE GOIÁS, através da SECRETARIA 
DE ESTADO DA FAZENDA, representada por seu titular MANOEL 
XAVIER FERREIRA FILHO.
CONTRATADA: Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios 
de Pagamento e Identificação S.A, CNPJ nº 33.113.309/0001-47.
OBJETO: a prestação de serviço de personalização e emissão de 
carteira de identidade funcional em poliéster amorfo ou policarbona-
to para a Secretaria de Estado da Fazenda Estado de Goiás.
TIPIFICAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002, Lei Estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, Decreto 
Estadual nº. 7.468, de 20 de outubro de 2.011, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie.
VALOR TOTAL: R$ 30.960,00 (trinta mil novecentos e sessenta 
reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Verba nº 2018.23.51.04.122.400
1.4.001.03.100, do vigente orçamento estadual, conforme nota de 
empenho emitida pela seção competente da secretaria de estado da 
fazenda. Nos exercícios seguintes à conta de dotação apropriada.
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua 
assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 28 de junho de 2018. 
<#ABC#85004#18#103672/>

Protocolo 85004

<#ABC#85009#18#103677>

PROCESSO: 201800004001927
INTERESSADO: GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO E 
SUPRIMENTOS
ASSUNTO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE 
DIVISÓRIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DA 
FAZENDA.

DESPACHO Nº 289/2018 SEI
Tendo em vista a instrução processual, ACATO o resultado da 
licitação. Logo, aceito a decisão da Pregoeira que declarou 
vencedora para os lotes 01, 02 e 03 do PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 005/2018, a empresa  DIVISERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE DIVISÓRIAS E FORROS LTDA EPP, no valor total de R$ 
130.099,05 (cento e trinta mil e noventa e nove reais e cinco 
centavos).
Em face do exposto, HOMOLOGO o presente certame licitatório de 
conformidade com o Decreto Estadual nº 7.468 de 20 de outubro 
de 2011.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, em GOIÂNIA - GO, aos 
29 dias do mês de junho de 2018.

MANOEL XAVIER FERREIRA FILHO
Secretário de Estado da Fazenda

<#ABC#85009#18#103677/>

Protocolo 85009

Secretaria da Mulher,  do Desenvolvimento 
Social,  da Igualdade Racial,  dos Direitos 

Humanos e do Trabalho – SEMDIT
<#ABC#84989#18#103653>

AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018

A Gerência de Licitações, Suprimentos, Contratos e Convênios 
da SEMDIT torna público aos interessados que o PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 05/2018-SEMDIT, Processo nº 201810319000634, 
referente à aquisição, através de formalização de contrato com 
vigência equiparada à garantia, de 01 (um) veículo automotor de 
passeio, tipo hatchback, zero quilômetro, destinado ao transporte 
de Servidores do Sistema Socioeducativo do Estado de Goiás, ficou 
FRACASSADO.

Goiânia, 04 de julho de 2018.
Kátia Maria Ribeiro

Pregoeira
<#ABC#84989#18#103653/>

Protocolo 84989
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