
52GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2021
ANO 184 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.523

<#ABC#224418#52#266057>

 
O Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de 
Goiás torna pública a realização do procedimento licitatório, cuja 
cópia do Edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites: 
www.comprasnet.go.gov.br e www.ipasgo.go.gov.br. Modalidade: 

empresas de pequeno porte.  Tipo: Menor preço por lote. Processo: 
202000022059025 Data de início da apresentação das propostas e 
documentos de habilitação: A partir das 09h00min do dia 31/03/2021 
(Horário de Brasília). Data da abertura da sessão pública: A partir 
das 09h30min do dia 15/04/2021 (Horário de Brasília). Objeto: 
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços 

arquitetura e engenharia, encadernação, fotocópia, impressão, 
entre outros similares, para atender o IPASGO. Recurso: Fonte 220 
(Próprio). Valor total estimado: R$ 13.675,20 (treze mil seiscentos e 
setenta e cinco reais e vinte centavos). Período de Contratação: 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado conforme inciso II do art. 57 
da Lei Federal n° 8.666/93. JOSÉ ALMIR DE CARVALHO Pregoeiro
<#ABC#224418#52#266057/>

Protocolo 224418

FUNDAÇÕES

<#ABC#224279#52#265911>

AVISO DO RESULTADO PRELIMINAR DA CHAMADA PÚBLICA 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG 
torna público em seu sítio (fapeg.go.gov.br) o resultado preliminar 
da Chamada Pública nº 05/2020 - 7ª Edição do Programa Pesquisa 
para o SUS: gestão compartilhada em saúde - PPSUS. O prazo para 
a interposição de recursos será de 10 (dez) dias, contados a partir 
da data desta publicação. Processo nº 202010267000047. Gabinete 
do Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Goiás. Presidente Robson Domingos Vieira. Goiânia aos 30 dias do 
mês de março de 2021.
<#ABC#224279#52#265911/>

Protocolo 224279

<#ABC#224258#52#265887>

ESTADO DE GOIAS
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA

EXTRATO DE CONCESSÃO
Termo de Outorga de Bolsas; Concedente: FAPEG, Objeto do 
Termo: Destina-se este instrumento a disciplinar os direitos, 
deveres, prerrogativas e sujeições das partes, no que se refere à 
concessão da bolsa PÓS DOUTORADO fora do país. Tratado na 
Chamada MOBILITY CONFAP ITALY CALL - MCI 2019; Signatário 

LUIZ FERREIRA 202010267000183, 30/03/2021.
Goiânia, 30 de março de 2021.

Robson Domingos Vieira
Presidente

<#ABC#224258#52#265887/>

Protocolo 224258
<#ABC#224259#52#265888>

ESTADO DE GOIAS
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA

EXTRATO DE CONCESSÃO
Termo de Outorga de Bolsa; Concedente: FAPEG, Objeto do Termo: 
Destina-se este instrumento a disciplinar os direitos, deveres, prer-
rogativas e sujeições das partes, no que se refere à concessão 
de Bolsa de fomento tecnológico e industrial, Tratado no convênio 

202110267000120, 30/03/2021.
Goiânia, 30 de março de 2021.

Robson Domingos Vieira
Presidente

<#ABC#224259#52#265888/>

Protocolo 224259

<#ABC#224302#52#265935>

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG - 

celebrado entre esta Fundação de Amparo à Pesquisa e o Estado 
de Goiás, por intermédio da Secretaria-Geral da Governadoria do 
Estado de Goiás e sua unidade subordinada, o Instituto Mauro 
Borges de Estatísticas e Estudos Econômicos - IMB - ONDE SE 
LÊ: Acordo de Cooperação Técnica [...], LEIA-SE: Termo de 
Cooperação Técnica [...]. Processo n° 202010267000116. Gabinete 
do Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Goiás. Presidente Robson Domingos Vieira. Goiânia aos 30 dias do 
mês de março de 2021.
<#ABC#224302#52#265935/>

Protocolo 224302

<#ABC#224412#52#266053>

EMPREENDIMENTO AGENOR MODESTO I
A Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB, torna público aos interessados a CONVOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS TITULARES SORTEADAS 
para apresentação de documentação, referente ao 

, publicado na D.O.E. nº 23.497, do dia 24 de fevereiro de 2021.
Convocamos as famílias titulares sorteadas a comparecerem na sede da AGEHAB, localizada à Rua 18-A, número 541, Setor Aeroporto, no dia 

Os candidatos deverão respeitar os agendamentos devido à necessidade de atendimento aos protocolos sanitários para a pandemia de Covid-19. 
Em caso de reagendamento, deverá ser realizado com antecedência através do contato (62) 3096-5050. A AGEHAB não atenderá o candidato 
que comparecer fora do dia e horário agendado.
Os candidatos sorteados deverão apresentar a seguinte documentação:

§  RG e CPF do candidato, do cônjuge/parceiro (a) e dos dependentes;
§  Comprovante de estado civil conforme situação do casal (Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Certidão de Casamento 
com averbação de divórcio ou outro documento de estado civil);
§  Comprovante de endereço;
§  Comprovante de pagamento de aluguel (se pagar aluguel);
§  Comprovante de renda;
§  Número do Cadastro Único (CADUNICO)
§  Comprovante de que reside em Aparecida de Goiânia a mais de 5 anos (Documentos aceitos que deverão estar em nome do titular 


