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<#ABC#361281#2#421682>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 006/2023 - SGG
Contratante: ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da 
SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA-SGG - CNPJ nº 
34.049.214/0001-74.
Contratada: BURITI ALEGRE AMBIENTAL S.P.E. - S.A. - CNPJ 
nº 43.390.208/0001-77.
Objeto do Contrato: Prestação dos serviços de abastecimento 
de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto 
sanitário, para atender o Terminal Rodoviário de Passageiros 
de Buriti Alegre (unidade administrativa da SGG), garantindo o 
desenvolvimento de suas atividades regulares.
Processo nº: 202218037003841.
Valor do Contrato (estimado anual): R$ 13.673,40 (treze mil 
seiscentos e setenta e três reais e quarenta centavos).
Vigência do Contrato: Inicial: 17/02/2023 / Final: Indeterminada.
Data da Assinatura: 17/02/2023.

<#ABC#361281#2#421682/>

Protocolo 361281
<#ABC#361258#2#421662>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO QUINTO TERMO DE 
APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 002/2017-SGG

Contratante: ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da 
SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA-SGG - CNPJ nº 
34.049.214/0001-74.
Contratada: SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO - CNPJ 
nº 01.616.929/0001-02.
Objeto do Contrato: Prestação de serviços de abastecimento 
de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto 
sanitário para as unidades do Conselho Estadual de Educação 
e para os Terminais Rodoviários do Estado de Goiás, por prazo 
indeterminado.
Objeto da Apostila: Indicação dos recursos orçamentários e 
financeiros para fazer face às despesas do contrato, referente ao 
exercício financeiro de 2023.
Processo nº: 201600013002877.
Valor: R$ 99.115,86 (noventa e nove mil e cento e quinze reais e 
oitenta e seis centavos).
Data da Assinatura: 17/02/2023.

<#ABC#361258#2#421662/>

Protocolo 361258

Controladoria Geral do Estado -  CGE
<#ABC#361260#2#421665>

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
COOPERAÇÃO Nº 001/2023  - CGE

Processo: 202311867000013
Partícipes: Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE)
CNPJ nº: 13.203.742/0001-66
Secretaria de Estado da Educação de Goiás (SEDUC)
CNPJ nº: 01.409.705/0001-20
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da 
Cláusula Segunda do Termo de Cooperação nº 001/2023, bem 
como dos itens 5, 6 e 7 do seu respectivo Plano de Trabalho.
Data da Outorga: 17/02/2023.
Vigência: vigerá a partir da concessão de eficácia ao ajuste pelos 
representantes legais até o dia 31 de dezembro de 2026.
Recursos: O presente ajuste não envolverá transferência de 
recursos financeiros entre os signatários.
Fund. Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Estadual nº 17.928/12.
<#ABC#361260#2#421665/>

Protocolo 361260

<#ABC#361300#2#421706>

REGULAMENTO PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE 2023

1. DA APRESENTAÇÃO
1.1. O Projeto Estudantes de Atitude é uma iniciativa da 

Controladoria-Geral do Estado de Goiás - CGE-GO em parceria com 
a Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, conforme o Termo 
de Cooperação nº 001/2023 - CGE - Processo Administrativo nº 
202311867000013 (000037279237).

1.2. A iniciativa premiará práticas que promovam ações 
transformadoras no contexto escolar, baseadas no exercício da 
cidadania, da participação social, do controle social, dos direitos 
humanos e da formação de capitais social e moral de estudantes, 
professores e comunidade escolar.

1.3. O Projeto Estudante de Atitude é gamificado, ou seja, 
utiliza elementos que motivam o engajamento e a participação 
seguindo a lógica de uma gincana na qual competem entre si as 
escolas do Estado.

2. DOS OBJETIVOS
2.1. O Projeto Estudantes de Atitude tem como objetivos:
2.1.1. Objetivos Gerais:

2.1.1.0. Promover o cuidado do bem comum e a reflexão 
sobre temas relevantes para a vida em sociedade, tais como: 
educação em direitos humanos, cuidado com o meio ambiente, 
cuidado com o patrimônio público, igualdade racial, integridade e 
prevenção à corrupção, entre outros; e

2.1.1.1. Promover a responsabilidade pela preservação 
do patrimônio público, a consciência dos valores, a integridade, da 
cultura anticorrupção, o altruísmo e o agir pela fraternidade, isto é, a 
inteligência moral.

2.1.2. Objetivos Específicos:
2.1.2.0. Reconhecer escolas, professores, estudantes 

e Coordenações Regionais de Ensino - CREs pelos esforços 
empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por 
meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos 
humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, 
especialmente na promoção da integridade.

2.1.2.1. Capacitar os estudantes a avaliar de maneira 
crítica e qualificada a execução da política pública, a partir de 
uma Auditoria Cívica realizada, por eles, na escola; identificando 
problemas e propondo soluções nas quais eles próprios participem 
ativamente assumindo protagonismo cívico, contribuindo para o 
aprimoramento da gestão pública visando à melhoria dos serviços 
públicos de educação.

2.1.2.2. Engajar a comunidade escolar na resolução dos 
problemas da escola, produzindo cooperação e a formação efetiva 
de redes simbióticas, de tal modo que os capitais sociais e o índice de 
confiança generalizada dessa comunidade sejam significativamente 
aumentados.

2.1.2.3. Produzir o senso de pertencimento nos 
estudantes das escolas participantes, de modo que os leve a cuidar 
do patrimônio público.

2.1.2.4. Melhorar o desempenho escolar pela maior 
identificação do estudante com sua escola.

2.1.2.5. Melhorar o ambiente de trabalho do professor 
por meio da amizade e do respeito à sua pessoa e à sua função, 
fornecendo melhores condições psicossociais para o processo de 
ensino-aprendizagem.
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