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Valor Unitário: R$ 198,50       Valor Total:R$ 238.200,00
Item nº: 2
Produto/Serviço: INSPEÇÃO/REVISÃO DE AERONAVE - PEÇAS
Valor Unitário: R$ 96.000,00       Valor Total:R$ 96.000,00

Lote nº:4 - Lote 04 - KING AIR BE350
Situação:ADJUDICADO
Homologado à empresa: 17.162.579/0001-91 - LÍDER TÁXI AEREO 
S/A - AIR BRASIL
Valor Total: R$ 459.600,00
Item nº:1Produto/Serviço:AERONAVE - SERVIÇO DE REVISÃO E 
MANUTENÇÃO EM AVIÕES
Valor Unitário:R$ 303,00       Valor Total:R$ 363.600,00
Item nº:2
Produto/Serviço:INSPEÇÃO/REVISÃO DE AERONAVE - PEÇAS
Valor Unitário: R$ 96.000,00       Valor Total:R$ 96.000,00

Luiz Carlos de Alencar - Cel QOPM
Secretário - Chefe da Casa Militar

<#ABC#151769#3#181136/>

Protocolo 151769

Secretaria de Estado da Administração
<#ABC#151864#3#181245>

AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2019 - SEAD/GEAC
PROCESSO Nº 201900005013574
A Secretaria de Estado de Administração - SEAD, através de sua 
GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS - GEAC, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, em sessão 
pública eletrônica às 14h30min (horário de Brasília-DF) do dia 
01/11/2019, através do site: http://www.comprasnet.go.gov.br/, 
por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados 
pela Portaria nº 287/2019-SEAD, visando eventual Contratação 
de empresa prestadora de serviço especializado de agente 
de integração, para concessão de estágio de estudantes de 
nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica 
e fundacional do Poder Executivo Estadual, pelo período de 
12 (doze) meses , relativo ao Processo nº 201900005013574, 
de 15/08/2019, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Lei Federal nº 
8.666/1993 e suas alterações posteriores, Decreto Estadual nº 
7.437/2011, Decreto Estadual nº 7.468/2011, Decreto Estadual nº 
7.466/2011, Lei n.º 11.788/2008, Decreto Estadual n.º 7.213/2011 e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. O Edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis nos sites: http://www.comprasnet.
go.gov.br/ e http://www.segplan.go.gov.br/. Maiores informações 
pelo Fone: (62) 3201-6627 e/ou e-mail: mailto:pregaossl@gmail.
com.
Taís Helena Musse Almeida Silva
Pregoeira
<#ABC#151864#3#181245/>

Protocolo 151864
<#ABC#151897#3#181284>

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2014
Processo: 201300005011554
Contratante: Estado de Goiás, com a interveniência da Secretaria 
de Estado da Administração - SEAD
Contratada: BSB Tic Soluções EIRELI
Objeto: (a) alteração do preâmbulo devido alteração do titular da 
pasta, conforme Decreto de 02 de agosto de 2019; (b) indicação dos 
recursos orçamentários e financeiros para fazer face à despesa; e 
(c) prorrogação da vigência por mais 03 (três) meses, compreenden-
do o período de 02/10/2019 a 01/01/2020, respaldada no art. 57, § 4º 
da Lei Federal nº 8.666/1993 e no Parágrafo 1º da Cláusula Décima 
do Contrato Original.
Valor Total: R$ 145.943,28 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos 
e três reais e vinte e oito centavos)
Data da Outorga: 15/10/2019
Assina pela PGE: Dra. Juliana Pereira Diniz Prudente
Assina pela SEAD: Bruno Magalhães D’Abadia
Assina pela CONTRATADA: Fabrício Chaves Cavalcante de 
Oliveira
<#ABC#151897#3#181284/>

Protocolo 151897

Diretoria Executiva de Liquidação de Estatais

CASEGO em liquidação
<#ABC#151816#3#181191>

COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE GOIÁS 
S.A. - CASEGO EM LIQUIDAÇÃO.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - DE EX-EM-
PREGADOS CELETISTAS - VISANDO INDIVIDUALIZAÇÃO E/
OU REGULARIZAÇÃO DE DEPÓSITOS DE FGTS - DEVENDO, 
os interessados apresentar o extrato analítico do FGTS, do banco 
depositário da época do vínculo e/ou da Caixa Econômica Federal, 
se posterior à migração, com a PLANILHA, demonstrando eventuais 
créditos ou competências de FGTS inadimplidas, durante o(s) 
pacto(s) laboral(is) com a CASEGO em liquidação.
A COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE GOIÁS 
S.A. - CASEGO, ora em processo de liquidação ordinária por força da 
Lei Estadual nº 17.257/2011 e legislação posterior, com sede nesta 
Capital, na Rua 5 nº 833, Edifício Palácio de Prata, 8º andar, Setor 
Oeste, CEP 74115-060, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01 556 240 
0001 30, TORNA PÚBLICO, a quem possa interessar, o presente 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE EX-EMPREGADOS 
CELETISTAS DO QUADRO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE 
ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE GOIÁS S.A. - CASEGO 
em liquidação, com os seguintes objetivos e procedimentos, adiante 
listados:
1 - DO OBJETIVO - Constitui objetivo do presente Edital de 
Chamamento Público, facultar oportunidade a TODO E QUALQUER 
EX-EMPREGADO CELETISTA DA COMPANHIA DE ARMAZÉNS 
E SILOS DO ESTADO DE GOIÁS S.A. - CASEGO, em liquidação, 
inclusive aqueles que tiveram seus contratos de trabalhos declarados 
nulos nos termos da Lei, para que apresentem documentos 
ensejadores da demonstração de existência de eventual crédito ou 
competência de FGTS, inerente ao período contratual mantido com 
a CASEGO, que não tenha sido ainda depositado, recolhido e/ou 
individualizado, perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, (ou nos 
anteriores bancos depositários de FGTS) e/ou mesmo que não tenha 
sido devidamente pago e/ou quitado em processo de Reclamação 
Trabalhista individual, plúrima ou coletiva pertinente.
2 - DA MOTIVAÇÃO - A razão do presente chamamento público, é a 
existência de saldo financeiro destinado à regularização de FGTS em 
nome da CASEGO em liquidação, perante a CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF/FGTS, com inexistência e/ou desconhecimento 
de eventuais competências e/ou de ex-empregados da CASEGO, 
para se realizar a individualização do crédito de FGTS, conforme os 
controles e/ou conhecimento desta companhia em liquidação.
3 - Em decorrência dessa situação e para verificação e comprovação 
das individualizações pertinentes e se ainda existentes por serem 
feitas, e inexistindo e/ou desconhecendo-se documentos hábeis 
a comprovar eventuais competências relativas a ex-empregados 
ou empregados para serem individualizados pela CEF, utiliza-se o 
presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, para que o próprio 
interessado, a título de colaboração, possa oferecer documentação 
e/ou meios de apuração e comprovação de eventual competência de 
FGTS, que não tenha sido adimplida pela CASEGO em liquidação, 
com relação aos seus ex-empregados, com data limite para eventual 
regularização pela CASEGO em liquidação, até a data do eventual 
desligamento do empregado ou do remanejamento dos contratos de 
trabalho respectivos.
4 - Os interessados, portando cópia de documentos de identificação 
pessoal (RG, CPF, comprovante de endereço e telefone de contato), 
e ainda de prova de seu vínculo trabalhista com a CASEGO em 
liquidação, (podendo apresentar a via ORIGINAL da sua CTPS com 
respectivo contrato para obtenção de cópia e das CTPSs sucessoras, 
e outros documentos, tais como, contracheques e/ou de quaisquer 
outros documentos hábeis comprobatórios do vínculo), e ESPECIAL-
MENTE com cópia dos documentos que comprovem a eventual ina-
dimplência de competência de FGTS, no período contratual (extrato 
analítico do FGTS de todo o pacto laboral, etc,), deverão comparecer 
no endereço acima identificado, na Coordenação de Pessoas da 
CASEGO em liquidação, de segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 
11h30 e das 14h até as 17h30, onde darão entrada nos documentos 
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