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PORTARIA Nº 445, DE 05 DE MAIO DE 2020.

O SUPERINTENDENTE DE LEGISLAÇÃO, ATOS 
OFICIAIS E ASSUNTOS TÉCNICOS, DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA CASA CIVIL, nos termos do art. 1o, inciso I, do 
Decreto no 9.375, de 2 de janeiro de 2019, combinado com o de 
no 9.564, de 25 de novembro de 2019, e tendo em vista o que 
consta do Processo no 200700006035625, mormente do Despacho 
no 226/2020/GAB, da lavra da titular da Pasta da Educação, 
reconhecendo e declarando extinta a punibilidade, em virtude da 
prescrição da Ação Disciplinar pela transgressão de abandono de 
cargo,

RESOLVE:

Com fundamento no art. 24 da Lei  no 13.909, de 25 de 
setembro de 2001, considerar exonerado, a pedido e a partir de 
12 de fevereiro de 2007, THIAGO FERREIRA DE PAIVA, CPF no 
892.366.101-53, do cargo de provimento efetivo de Professor III, do 
Quadro Permanente de Pessoal do Magistério Público Estadual da 
Secretaria de Estado da Educação.

PUBLIQUE-SE.

SUPERINTENDENTE DE LEGISLAÇÃO, ATOS 
OFICIAIS E ASSUNTOS TÉCNICOS da SECRETARIA DE 
ESTADO DA CASA CIVIL, aos 05 dias do mês de maio de 2020.

Alan Farias Tavares
Superintendente

<#ABC#178877#2#212317/>

Protocolo 178877

Secretaria de Estado da Administração
<#ABC#178806#2#212239>

EXTRATO DA ATA RP 003/2020
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DA  AD-
MINISTRAÇÃO, Representada pelo seu Titular, Sr. BRUNO 
MAGALHÃES D’ABADIA.
OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços 
para eventual contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de transportes individual de passageiros, mediante 
chamada por aplicativo de celular e outros canais de 
atendimento, para o transporte de servidores, empregados e 
demais pessoas a serviço da Administração Pública do Estado 
de Goiás, de acordo com as especificações estabelecidas no Edital 
do Pregão Eletrônico SRP nº 005/2020, seus Anexos e Proposta 
apresentada pela licitante vencedora.
DATA DA ASSINATURA: 04/05/2020
Fornecedor Registrado: KGA DESENVOLVIMENTO E 
TECNOLOGIA EIRELI
Valor Registrado (valor em reais, por km): R$ 1,97
Quantidade de quilômetros registrados: 904.520 Km
Valor Total: R$ 1.781.904,40
<#ABC#178806#2#212239/>

Protocolo 178806

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

<#ABC#178785#2#212215>

Instrução Normativa nº 02 /2020.

Fixa o período de defeso no Estado de 
Goiás e institui  a cota zero de transporte de 
pescado, em todas as bacias hidrográficas 
do Estado e dá outras providências.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL , no uso de suas atribuições legais, 
nos termos do art. 40 da Constituição Estadual,

Considerando o disposto na Lei Federal n° 11.959, de 29 de 
junho de 2009, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvi-
mento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades 
pesqueiras e dá outras providências,

Considerando o disposto no art. 12, §1° da Lei Estadual 
n° 13.025, de 13 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a pesca, 
aquicultura e proteção da fauna aquática e dá outras providências,

Considerando o disposto no inciso XX do art. 8°, da Lei 
Complementar n° 140, de 08 de dezembro de 2011, que fixa normas 
para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício 
da competência comum relativa à proteção do meio ambiente e dá 
outras providências,

Considerando que o Brasil é signatário da Convenção sobre 
Diversidade Biológica (CDB), estabelecida durante a ECO-92 - 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvol-
vimento (CNUMAD), assinada no Rio de Janeiro em 05 de junho 
de 1992 e promulgada através do Decreto Federal n° 2.519, de 16 
março de 1998,

Considerando o dever público de garantir a preservação e o 
equilíbrio dos recursos genéticos da ictiofauna no Estado de Goiás,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES E DO OBJETO

Art. 1º - Para efeito desta Instrução Normativa, considera-se:
I - bacia hidrográfica do rio: o rio propriamente dito, seus 

formadores, afluentes, lagos, lagoas marginais, reservatórios e 
demais coleções de água;

II - lagoas marginais: as áreas de alagados, alagadiços, lagos, 
banhados, canais ou poços que recebem águas dos rios ou de 
outras lagoas em caráter permanente ou temporário;

III - pesca: toda operação, ação ou ato tendente a extrair, colher, 
apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros;

IV - pesca científica: a exercida unicamente com fins científicos 
e de pesquisas, exclusivamente por instituições e pessoas físicas 
qualificadas para tal fim;

V - pesca amadora: aquela praticada unicamente por lazer, 
podendo ser exercida de forma embarcada ou desembarcada, 
através de linha de mão, vara simples, caniço, molinete ou carretilha 
e similares, iscas naturais ou artificiais;

VI - pesca esportiva, aquela praticada com fins de lazer e esporte, 
distinguindo-se da amadora, pelo sistema “pesque e solte”, podendo 
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também ser exercida na forma embarcada ou desembarcada, 
ficando estabelecida a cota zero para efeito de transporte do peixe 
capturado, sendo permitido o consumo, pelos participantes, no local 
de realização da pesca;

VII - pesca subaquática: aquela exercida subaquaticamen-
te, através de espingarda de mergulho, vedada a utilização de 
aparelhos de respiração artificial;

VIII - pesca artesanal: aquela praticada com fins de subsistência, 
tendo o pescado a finalidade de consumo doméstico ou escambo 
sem fins de lucro, exercida exclusivamente pelos pescadores 
ribeirinhos, de forma embarcada ou desembarcada, através de 
linha de mão, vara simples, caniço, molinete ou carretilha, com a 
utilização de iscas naturais ou artificiais;

IX - pesca de peixes ornamentais, aquela praticada com fins 
de coleta e comercialização de espécies de interesse ornamental, 
praticada por pescadores ribeirinhos, por meio de equipamentos 
específicos autorizados, conforme legislação específica;

X - defeso: a paralisação temporária da pesca para a 
preservação da espécie, tendo como motivação a reprodução e/
ou recrutamento, bem como paralisações causadas por fenômenos 
naturais ou acidentes;

XI - ceva: estratégia de atração do peixe pela disposição 
contínua de alimento em um determinado local de pesca;

XII - espécie exótica ou alóctone: espécie ou táxon, e/ou híbrido 
interespecífico introduzido fora de sua área de distribuição natural, 
passada ou presente, incluindo indivíduos em qualquer fase de de-
senvolvimento ou parte destes que possam levar à reprodução;

XIII - consumo local: o consumo do pescado a ser realizado 
no local da captura do mesmo, ou seja, no barco, acampamento, 
rancho, barranco, barco hotel, cidade ribeirinha, não sendo permitido 
o transporte rodoviário do pescado.

Art. 2º - Fixar pelo período de 6 (seis) anos, a partir da publicação 
desta instrução normativa, a cota zero para transporte de pescado 
no Estado de Goiás, em todas as bacias hidrográficas, nas seguintes 
modalidades:

I - pesca esportiva;
II - pesca amadora;
III - pesca subaquática.
§1º - Para o efeito desta instrução normativa, fica permitida a 

captura e consumo local de pescado, nas modalidades do caput 
deste artigo, limitada a quantidade máxima de captura e estocagem 
de 5 kg (cinco quilogramas) por pescador, por licença de pesca, 
no local de realização da pesca (no barco, acampamento, rancho, 
barranco, barco hotel e cidade ribeirinha), onde deverão ser 
respeitados, nos casos de captura e abate, os tamanhos preestabe-
lecidos nos Anexos I e II, bem como o período do defeso.

§2º - Excetuam-se do previsto no parágrafo anterior as espécies 
ameaçadas, em conformidade ao disposto na Portaria MMA nº 445 
de 17 de dezembro de 2014, alterada pela Portaria MMA n° 98/2015 
e Portaria MMA n° 163/2015.

§3º - Para efeito de mensuração durante a fiscalização, o 
pescado deverá estar inteiro, devendo seus exemplares ser 
mantidos com cabeça, escamas, couro e em local de fácil acesso.

Art. 3º - Para efeito de fiscalização, cada pescador deverá portar 
e apresentar um documento de identidade e a Licença de Pesca, 
nas modalidades estabelecidas no art. 2º, com comprovação do 
recolhimento da taxa correspondente.

§1º Estão isentos do pagamento de taxa de Licença de Pesca, 
sendo obrigatória a retirada da licença, nas modalidades previstas 
no art. 2º:

I - aposentados;
II - maiores de 65 anos (homens) e 60 anos (mulheres);
III - indígenas;
IV - quilombolas;
V - menores de 18 anos.
§2º - Para todas as categorias constantes nos incisos I, II, III, IV 

e V, será necessária apresentação de documento para comprovação 
de enquadramento em uma das categorias.

§3º - Em caso de cometimento de ação lesiva ao meio ambiente 
por menores de 18 (dezoito) anos, enquadrados na categoria 
prevista no inciso V, os legítimos responsáveis ficarão sujeitos às 
sanções legais prevista na legislação específica.

Art. 4º - Fica permitida a prática da pesca esportiva em todas as 
bacias hidrográficas de âmbito estadual, excluindo-se da permissão 

os locais, métodos ou períodos proibidos em legislação.
Art. 5º - Fica permitida a captura e o transporte de espécies 

exóticas, alóctones e híbridos constantes no Anexo III.
§1° - O produto da pescaria realizada na forma estabelecida no 

caput deste artigo não poderá ser comercializado ou industrializado.
Art. 6º - Ficam sujeitas às normas preestabelecidas nesta instrução 

normativa as entidades de pesca, como clubes, associações, ligas, 
federações ou qualquer outra forma de organização de pescadores 
amadores, esportivos e/ou subaquáticos.

§1° - As competições de pesca realizadas por entidades de 
pesca somente poderão ser organizadas por pessoas jurídicas.

§2º - Os organizadores das competições deverão obter as 
devidas autorizações para os torneios junto ao órgão competente.

CAPÍTULO II
DOS PETRECHOS DE PESCA

Art. 7º - Os petrechos de pesca permitidos, nas modalidades de 
pesca estabelecidas no art. 2°, são:

I - linha de mão;
II - caniço simples;
III - caniço com molinete ou carretilha;
IV - espingarda de mergulho.
§1º - Fica permitido o uso de equipamentos de suporte ao 

pescador para contenção do peixe, tais como bicheiro, puçá, alicates 
e similares, desde que não sejam utilizados para pescar.

§2º - É vedado o uso de aparelhos de respiração artificial pelo 
pescador, durante a pesca subaquática.

§3º - As embarcações utilizadas na pesca ou competições de 
pesca não poderão portar qualquer tipo de aparelho de ar comprimido 
ou outros que permitam a respiração artificial subaquática, exceto 
quando exigido pela autoridade marítima.

§4° - É vedado, em qualquer modalidade de pesca, o uso de 
artifícios para a retenção de cardumes, tais como cevas, rações, 
quireras ou outros meios que venham interromper o ciclo natural da 
subida dos peixes.

§5º - Fica proibida a soltura de organismos geneticamente 
modificados, híbridos, alóctones ou espécies exóticas em ambientes 
aquáticos naturais no Estado de Goiás.

§6º - A utilização de espécies alóctones e/ou exóticas na bacia 
hidrográfica de realização da pesca com iscas vivas é considerado 
ato de soltura ou introdução de fauna.

CAPÍTULO III
DO PERÍODO DE DEFESO

Art. 8º - Fica estabelecido como período de defeso anual o 
intervalo de 1º de novembro a 28 de fevereiro nas bacias hidrográfi-
cas dos rios Araguaia/Tocantins, Paranaíba e São Francisco.

Art. 9º - É proibida a pesca, em todas as bacias hidrográficas 
do Estado de Goiás, durante o período de defeso, nas seguintes 
modalidades:

I - pesca amadora;
II - pesca subaquática;
III - pesca ornamental; e
V - pesca artesanal.
§1º - No caso da modalidade de pesca artesanal, constante no 

inciso V, será permitida apenas a pesca de subsistência durante 
o período de defeso, tendo o pescado a finalidade exclusiva de 
consumo doméstico, não sendo permitido o seu escambo e a sua 
venda.

Art. 10 - Fica permitida a realização de pesca na modalidade 
esportiva, em âmbito estadual, nos rios, córregos, ribeirões, lagos, 
lagoas e reservatórios situados no interior do Estado de Goiás, sob 
o domínio do Governo do Estado de Goiás, durante o período do 
defeso.

§1° - A permissão da pesca na modalidade esportiva de que 
trata o caput fica condicionada à realização da pesca com o método 
de “pesque e solte”, sem recolhimento e consumo de pescado.

§2° - A permissão da pesca na modalidade esportiva de que trata 
o caput fica condicionada à realização da pesca com a utilização de 
anzóis sem fisga e soltura imediata dos espécimes.

Art. 11 - No período de defeso fica proibida a realização de 
competições de pesca tais como torneios, campeonatos e gincanas.
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CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 - Ficam excluídas das proibições previstas nesta 
instrução normativa:

I - a pesca de caráter científico, previamente autorizada pelo 
órgão ambiental competente, no âmbito do Estado;

II - a despesca, o transporte, a comercialização, o beneficiamen-
to, a industrialização e o armazenamento do pescado das espécies 
provenientes de aquiculturas devidamente autorizadas e/ou 
licenciadas pelo órgão ambiental competente, com a comprovação 
de origem, em conformidade ao disposto na Instrução Normativa In-
terministerial MPA/MAPA nº 4, de 30 de maio de 2014;

III - a pesca com a finalidade do monitoramento ambiental.
Art. 13 - O trânsito, de todo e qualquer tipo, de pescado oriundo 

de corpos d’água dentro do Estado de Goiás e de outros Estados 
deve estar devidamente acompanhado de documentação que 
comprove sua origem.

Art. 14 - Em caso de descumprimento das normas estabelecidas 
nesta instrução normativa, ficam os infratores sujeitos às sanções 
previstas na Lei Estadual n° 13.025/1997 de 13 de janeiro de 1997, 
Lei Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e no Decreto 
Federal n° 6.514, de 22 de julho de 2008.

Art. 15 - Os prazos de validade das licenças de pesca previstas 
no artigo 15, da Lei Estadual 13.025/1997, passam a vigorar com 
validade de um ano, sendo necessário o recolhimento da taxa de 
licença, anualmente, em qualquer modalidade de pesca.

Parágrafo único. Para as atividades de aquicultura, transporte e 
comercialização de pescado, a validade dos registros, autorizações 
e licenças estão estabelecidas em legislação própria.

Art. 16 - Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua 
publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

Gabinete da Secretária da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, em Goiânia, 
aos dias do mês de maio do ano de 2020.

ANDRÉA VULCANIS
Secretária de Estado

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

ANEXO I

Tamanhos mínimos e máximos permitidos de captura e 
consumo local Bacia Hidrográfica Araguaia-Tocantins

Nome popular Nome-científico Tamanho
  Mínimo Máximo
Apapá, Dourada-
de-escama

Pellona castelnaena 40 cm 55 cm

Aruanã Osteoglossum 
bicirrhosum

50 cm 65 cm

Barbado Pinirampus pirinampu 50 cm 65 cm
Bico-de-pato Sorubim lima 30 cm 35 cm
Bicuda Buolengerella cuvieri 40 cm 55 cm
Cachorra-larga Hydrolycus armatus 40 cm 55 cm
Cachorra-facão Rhaphiodon vulpinus 35 cm 50 cm
Cachara, 
Sorubim-cachara

Pseudoplatystoma 
fasciatum

60 cm 80 cm

Corvina, Pescada Plagioscion 
squamosissimus; 
Pachyurus schomburgkii

30 cm 40 cm

Mandi-prata Pimelodus blochii 15 cm 20 cm
Mandubé, Palmito, 
Boca-Larga

Ageneiosus inermis 30 cm 35 cm

Matrinchã Brycon gouldingi 30 cm 35 cm
Piau-cabeça-
gorda

Leporinus trifasciatus 25 cm 35 cm

Piau-flamengo Leporinus affinis 20 cm 25 cm
Piau-três-pintas Leporinus friderici 25 cm 30 cm
Piau-vara Schizodon vittatus 25 cm 30 cm
Pacu Myleus spp., Mylossoma 

spp., Myloplus spp.
15 cm 20 cm

Pirapitinga; Pacu-
caranha; Caranha

Piaractus brachypomus 40 cm 55 cm

Tabarana; 
Tubarana

Salminus hilarii 30 cm 40 cm

Traíra Hoplias aff. malabaricus 30 cm 35 cm
Tucunaré-pitanga Cichla kelberi 30 cm 40 cm
Tucunaré-azul Cichla piquiti 30 cm 50 cm

ANEXO II

Tamanhos mínimos e máximos permitidos de captura e 
consumo local Bacia Hidrográfica do Paranaíba

Nome popular Nome científico Tamanho
  Mínimo Máximo
Barbado Pinirampus pirinampu 50 cm 65 cm
Cachorra-facão Rhaphiodon vulpinus 35 cm 50 cm
Corvina, 
Pescada

Plagioscion 
squamosissimus

30 cm 40 cm

Mandi-chorão Pimelodus aff. maculatus 20 cm 25 cm
Pacus Myleus spp. 15 cm 20 cm
Pacu-caranha Piaractus mesopotamicus 35 cm 45 cm
Piapara Leporinus elongatus 35 cm 45 cm
Piauçu Leporinus macrocephalus 35 cm 45 cm
Piau-flamengo Leporinus octofasciatus 20 cm 25 cm
Piau-três-pintas Leporinus friderici 25 cm 30 cm
Piau-vara Schizodon borellii 25 cm 30 cm
Tabarana; 
Tubarana

Salminus hilarii 30 cm 40 cm

Traíra Hoplias aff. malabaricus 30 cm 35 cm

ANEXO III
Espécies Permitidas de Captura e Transporte

Bacia Hidrográfica Araguaia-Tocantins

Nome popular Nome científico
Tilápia do Congo Tilápia rendalli
Tilápia do Nilo Oreochromis niloticus
Bagre africano Clarias spp.
Porquinho Geophagus surinamensis e G. 

proximus
Híbrido de Tilápia Tilápia St. Peters
Carpa comum Cyprinus carpio
Carpa cabeça grande Aristichthys nobilis
Tambaqui Colossoma macropomum

Bacia Hidrográfica do Paranaíba

Nome popular Nome científico
Apaiari Astronotus crassipinis
Carpa capim Ctenopharyngodon idella
Carpa comum Cyprinus carpio
Porquinho Geophagus surinamensis e G. 

proximus
Carpa prateada Hypophthalmictys molitrix
Carpa cabeça grande Aristichthys nobilis
Tilápia do zambibar Oreochromis hornorum
Tilápia de Moçambique Oreochromis mossambicus
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Tilápia áurea Oreochromis aureus
Tilápia do Congo Tilápia rendalli
Tilápia do Nilo Oreochromis niloticus
Black-bass Micropterus salmoides
Peixe rei Odontesthis bonariensis
Bagre americano ou Cat fish Ictalurus punctatus
Truta arco-íris Oncorhynchus mykiss
Bagre africano Clarias gariepinus
Híbrido de Tilápia Tilápia St. Peters

Bacia Hidrográfica do São Francisco

Nome popular Nome científico
Apaiari Astronotus crassipinis
Carpa comum Cyprinus carpio
Carpa prateada Hypophthalmictys molitrix
Tambaqui Colossoma macropomum
Tilápia do zambibar Oreochromis hornorum
Carpa cabeça grande Aristichthys nobilis
Tilápia do Nilo Oreochromis niloticus

<#ABC#178785#5#212215/>

Protocolo 178785
<#ABC#178808#5#212242>

Extrato de Termo de Cessão de Uso nº 01/2020
Processo 201900017008412: Cedente: Agência Goiana de Infra-
estrutura e Transportes - GOINFRA - Cessionário: Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD 
- Objeto: transferência do uso, a título precário e gratuito, sem 
modificação da propriedade, da GOINFRA ao Estado de Goiás, 
por meio da SEMAD, sobre o imóvel de aproximadamente 275 m² 
de área construída, correspondente ao refeitório na sede daquela 
autarquia, situada na Av. Governador José Ludovico de Almeida 
nº 20 (BR-153, km 493,5), Conjunto Caiçara, nesta Capital - Data/
Outorga: 04/05/2020 - Data da Vigência: 04/05/2020 à 04/05/2022.

ANDREA VULCANIS
Secretária

<#ABC#178808#5#212242/>

Protocolo 178808

Secretaria de Estado da Educação
<#ABC#178814#5#212249>

Portaria Nº 1639/2020 - SEDUC
A Secretaria de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o Despacho nº 148/2020-GAB, que consta 
no Processo nº 202000006004565,
RESOLVE:
DECLARAR, extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição 
da pretensão punitiva, bem como determina que a servidora Maria 
do Carmo da Silva Domingos, inscrita no CPF: 449.008.721-72, 
seja exonerada de ofício, do cargo de  Professor I, tendo em vista 
que restou caracterizado o abandono do cargo no dia 01 de maio 
de 2005 ( trigésimo primeiro dia após a interrupção do exercício 
), com fulcro no art. 136, §1º, II, “e”, c/c art. 316, I, §§1º e 2º, da 
Lei nº 10.460/88, dessa forma, objetivando homologar o ato de 
exoneração de ofício, conforme preceitua o artigo 1º, do Decreto nº 
9.405 de 15 de fevereiro de 2019.
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
Gabinete da Secretaria de Estado da Educação em Goiânia, aos 
29 dias do mês de abril de 2020.
Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira
Secretária de Estado da Educação

<#ABC#178814#5#212249/>
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EXTRATO DA PORTARIA Nº 1711/2017 - GAB/SEDUCE

Assunto: Instauração de PAD
Referência: 201600006031783
Infração: Artigo 303, inciso LX, da Lei Estadual nº 10.460/88.
Síntese do Fato: Inicialmente acusada de abandonar, sem justa 

causa, o exercício de suas funções durante o período de 30 (trinta) 
dias consecutivos, contados a partir de 01/08/2016.
Autoridade instauradora do PAD: Secretária de Estado da 
Educação.
Data da Portaria: 19/05/2017

PUBLIQUE-SE.        
<#ABC#178875#5#212314/>

Protocolo 178875
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EXTRATO DO CONTRATO
Portaria: 5098/2019 - Processo: 2019 0000 606 9709 - (Portaria) e 
2018 0000 601 1184 - (Projeto)
Contratante: CONSELHO ESCOLAR FRANCISCO DE ASSIS 
LOBO SOBRINHO
Contratada: CL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME
Município: Adelândia - GO
Valor do Contrato: R$ 155.354,05
Objeto: Reforma e ampliação
Prazo: 120 Dias
<#ABC#178746#5#212168/>
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AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020

O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação, 
torna público o resultado de julgamento da documentação, 
referente ao processo nº 2019.0000.601.9947, do tipo Menor 
Preço, Regime de Execução Empreitada por Preço Global; Objeto: 
Contratação de empresa de engenharia para execução de Reforma 
e Ampliação no CEPI Maria Eulália de Jesus Portilho, município 
de Piranhas-GO. Empresas HABILITADAS: 1- LUC Construtora 
EIRELI, CNPJ:33.364.059/0001-18; 2- Excelência Incorporadora e 
Comércio Eireli, CNPJ: 30.177.339/0001-29; 3- Ocean Construções 
Eireli-ME, CNPJ: 08.674.408/0001-50; 4- Damasco Construtora 
Ltda-ME, CNPJ: 18.905.544/0001-68; 5- S. C. Serra Projetos e 
Construções-ME, CNPJ: 11.714.990/0001-46; 6- Marco Construtora 
EIRELI, CNPJ: 32.056.992/0001-65 e 7- Enenge Engenharia LTDA 
- EPP, CNPJ: 07.527.227/0001-39. E empresas INABILITADAS: 1- 
TRN Engenharia LTDA, CNPJ: 26.428.404/0001-74 não apresentou 
Anexo II e III, conforme itens 5.10.6 e 5.10.17 do edital; 2- JL2 
Construtora e Incorporadora, CNPJ: 07.451.334/0001-20 e 3- VW 
Lima Infra e Construções Eireli, CNPJ: 35.093.922/0001-75 não 
apresentaram nenhum quantitativo de piso em granitina, exigência 
do item 5.10.3 do edital. Em respeito aos Princípios do Contraditó-
rio e da Ampla Defesa, e nos termos do art. 49 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, 05 de maio de 2020.
Leonardo de Lima Santos

Gerente de Licitação
<#ABC#178792#5#212224/>
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AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020

O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação, 
torna público o resultado de julgamento da documentação, referente 
ao processo nº 2019.0000.600.3781, do tipo Menor Preço, Regime 
de Execução Empreitada por Preço Global; Objeto: Contratação 
de empresa de engenharia para Implantação de Cozinha com 
Refeitório Padrão Laje Plana e Passarela M02 - Padrão Séc. XXI 
- 2015, no CEPI Prof. Joaquim Carvalho Ferreira, no município 
Goiânia/GO. Empresas HABILITADAS: 1-  Excelência Incorpo-
radora e Comércio Eireli, CNPJ: 30.177.339/0001-29; 2-  Marco 
Construtora Eireli, CNPJ: 32.056.992/0001-65; 3- VL Construtora 
Ltda, CNPJ: 35.220.521/0001-39; 4- BOX-Z Eireli ME, CNPJ: 
18.819.633/0001-91; 5- Forte Serviços e Construções Ltda, CNPJ: 
15.615.435/0001-18; 6-  Passo Engenharia e Construções Eireli, 
CNPJ: 30.973.099/0001-79; 7- Actum Construções e Administração 
de Obras Eireli, CNPJ: 28.539.935/0001-60; 8- Enenge Engenharia 
Ltda-EPP, CNPJ: 07.527.227/0001-39 e 9- Construtora Alterosa 
Ltda-EPP, CNPJ: 02.203.297/0001-18. E empresas INABILITADAS: 
1- S. C. Serra Projetos e Construções-ME, CNPJ: 11.714.990/0001-
46 e 2- JN de Araújo ME, CNPJ: 22.445.526/0001-18, ambas por 
não apresentarem Anexo VIII, ferindo o item 5.10.10 do Edital. 3- 
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