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o Parque das Laranjeiras, Bairro Santo Antônio - Goiânia - GO 
e Online, por meio do site: www.leilomaster.com.br. contato  por 
meio do telefone/fax (0xx62) 3249-9800. Em 1º Leilão Público no dia 
20/07/2021 às 10:30 horas, por lance não inferior a R$ 111.000,00 
(cento e onze mil reais), não comparecendo licitantes, fica desde 
já designado o 2º Leilão Público para o dia 06/08/2021 às 10:30 
horas, arrematando quem maior lance oferecer além daquele 
do valor da dívida estimada até 15/06/2021, no valor total de R$ 
57.758,85 (cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais 
e oitenta e cinco centavos), sendo que no dia 06 de agosto de 
2021 no momento do segundo Leilão Público será informado 
o valor atualizado da dívida somado aos encargos e despesas.  
OBS: Até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao 
devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por 
preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e 
despesas, de conformidade com o que estabelece o § 2º-B do Art. 
27 da Lei Federal nº 9.514/1997. Retirada do Edital: O Edital na 
íntegra encontra-se disponível aos interessados em nosso endereço 
eletrônico na página www.goiasfomento.com, e na página da 
Leiloeira www.leilomaster.com.br, ou na Comissão Permanente de 
Licitação, localizada na Av. Goiás, nº 91, Setor Central, Goiânia-GO, 
de segunda a sexta-feira no horário comercial, por meio do telefone 
(062) 3216-4979. INTIMAÇÃO: Ficam intimados pelo presente 
Edital os fiduciantes: ANTERO TOMAZ DE LIMA - ME, representada 
por seu titular Antero Tomaz de Lima e Kedina Borges Marques de 
Lima, para a devida ciência dos Leilões.

Goiânia, 28 de junho de 2021.

JOHNILTON DE ALMEIDA E SILVA
Presidente da CPL

<#ABC#240187#36#284196/>

Protocolo 240187
<#ABC#240182#36#284191>

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Agência de Fomento de Goiás S/A, por intermédio de sua Comissão 
Permanente de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo SEI Nº 202100059000311, e por se enquadrar nos 
termos do Art. 51, Inciso II do Regulamento Interno das Licitações 
e Contratos da Agência de Fomento de Goiá S/A, declarou através 
do Despacho nº 229/2021-GELIC, a Dispensa de Licitação para 
contratação da empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS 
LTDA, para prestação dos serviços de acesso a banco de dados 
específico com informações atualizadas de preços praticados no 
mercado. Pela referida contratação, a Agência de Fomento de 
Goiás S/A pagará à contratada o valor global de R$8.700,00 (oito 
mil e setecentos reais) para um período de 12 (doze) meses de uso 
da ferramenta “Banco de Preços”, devendo este valor ser pago em 
parcela única. Dotação Orçamentária: Conta nº 1.9.9.10.20.001.000-
8 - DESPESAS ANTECIPADAS - ASSINATURAS E PERIÓDICOS.

Goiânia, 28 de junho de 2021
JOHNILTON DE ALMEIDA E SILVA

Presidente da CPL
<#ABC#240182#36#284191/>

Protocolo 240182

CELG Geração e Transmissão
<#ABC#240174#36#284185>

CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Licitação Por Modo de Disputa Fechada.
Tipo: Execução Indireta, no Regime de Contratação 
EMPREITADA INTEGRAL, do Tipo Maior Desconto.
Número da licitação PR-CPL: DF 002/2021
Processo Administrativo CELG GT n° 02587-2021

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução 
de obras civis, eletromecânicas e elétricas na SE ITAPACI com 
elaboração de projetos executivos, “as builts” e fornecimentos 
de equipamentos, materiais e serviços, conforme especificado no 
EDITAL, no PROJETO BÁSICO e demais anexos.

Data de abertura: 21/07/2021 às 09:00 h

Edital e anexos disponíveis, em http://licitacoes.celggt.com/

PR-CPL - Comissão Permanente de Licitação
<#ABC#240174#36#284185/>

Protocolo 240174
<#ABC#240177#36#284186>

CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Licitação Por Modo de Disputa Fechada.
Tipo: Execução Indireta, no Regime de Contratação 
EMPREITADA INTEGRAL, do Tipo Maior Desconto.
Número da licitação PR-CPL: DF 002/2020
Processo Administrativo CELG GT n° 00414-2020

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução 
de obras civis, eletromecânicas e elétricas na SE PIRINEUS com 
elaboração de projetos executivos, “as builts” e fornecimentos 
de equipamentos, materiais e serviços, conforme especificado no 
EDITAL, no PROJETO BÁSICO e demais anexos.

Data de abertura: 10/08/2021 às 09:00 h

Edital e anexos disponíveis, em http://licitacoes.celggt.com/

PR-CPL - Comissão Permanente de Licitação
<#ABC#240177#36#284186/>

Protocolo 240177

CELGPAR
<#ABC#239616#36#283571>

COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR
CNPJ/MF N° 08.560.444/0001-93 - NIRE 52300010926 - 

REGISTRO CVM Nº 2139-3
Ata da 164ª Reunião do Conselho de Administração da 
Companhia Celg de Participações - CELGPAR, realizada em 08 
de junho de 2021, às 15 (quinze) horas. Em 8 de junho de 2021, 
às 15 (quinze) horas, na Avenida C, Quadra A-48, Lote 6, nº 450, 
Salas 21 e 22, Edifício Andrade Office, Jardim Goiás, CEP 74805-070, 
Goiânia-Goiás, reuniu-se o Conselho de Administração da 
Companhia Celg de Participações - CELGPAR, com a presença dos 
Conselheiros Savio de Faria Caram Zuquim, Wagner Oliveira 
Gomes, Fabrício Borges Amaral, Fernando Oliveira Fonseca, José 
Fernando Navarrete Pena, Dionizio Jerônimo Alves e Daniel Augusto 
Ribeiro. O conselheiro Gilmar José de Morais justificou sua ausência. 
O Presidente do Conselho de Administração promoveu a abertura 
da reunião e registrou a presença de Alexandre Moreira Galvão, re-
presentante do Consórcio CRH Celg Energia, Daniel Vinícius Nunes 
Vieira, Procurador-Geral da Celgpar, e Eduardo José dos Santos, 
Contador-Geral da Celgpar, designado como Secretário da Mesa. 
Os Conselheiros de Administração, de forma pregressa à análise 
dos itens da Ordem do Dia, registraram que a apreciação dos 
referidos itens está em consonância com a necessidade, já informada 
pela Celgpar por meio de Comunicado ao Mercado do dia 26 de abril 
de 2021, do adiamento do Leilão da subsidiária integral Celg 
Geração e Transmissão S.A. - Celg GT, anteriormente programado 
para o dia 13 de maio de 2021, em decorrência de eventos relevantes 
que poderiam resultar em alterações nas condições da operação. 
Assim, o Conselho de Administração neste evento societário deu 
continuidade às formalizações societárias necessárias para atender 
à decisão anteriormente tomada pela Assembleia de Acionistas, em 
observância às condicionantes atreladas à nova estrutura do leilão 
da Celg Geração e Transmissão S.A. - Celg GT. Desta forma restou 
consignado que o Conselho de Administração neste ato apreciará as 
novas premissas da operação, a partir da alteração do objeto do 
leilão anteriormente adiado. O Procurador-Geral da Celgpar, Daniel 
Vinícius Nunes Vieira, apresentou o Parecer PRGE 012/2021, por 
meio do qual, apreciando os procedimentos e documentos objeto da 
Ordem do Dia, opinou pela legalidade dos atos praticados até aquela 
data e que acompanha esta ata em anexo. Imediatamente após os 
registros iniciais, em consonância com a Convocação desta Reunião, 
emitida em 31.05.2021, o Presidente da Mesa submeteu, sequen-
cialmente, os seguintes assuntos da ordem do dia: 2.1 O Conselho 
tomou conhecimento do resultado da avaliação contábil da Celg 
Geração e Transmissão S.A. - Celg GT (“Celg GT”), elaborada pela  
Berkan Auditores Independentes S/S (“Berkan”), e da avaliação eco-
nômico-financeira da Celg GT, com relação exclusivamente às  suas 
atividades de transmissão, elaborada pelo Consórcio Estruturador 
CRH Celg Energia, para fins de futura decisão dos acionistas quanto 
à cisão parcial da Celg GT para a criação da companhia Celg 


		sistema@abc.go.gov.br
	2021-06-29T09:51:30-0300
	Goiania - GO
	AGENCIA BRASIL CENTRAL:03520902000147
	AGENCIA BRASIL CENTRAL




