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III - As ocorrências que os Gestores julgarem pertinente 
relatar, ante a possibilidade de interrupção ou suspensão da 
execução do contrato; e

IV - A necessidade de tomada de decisões que exorbitarem 
de suas funções.

Parágrafo único - A periodicidade estabelecida não 
impede a comunicação eventual de ocorrências consideradas 
urgentes pelo (a) Gestor (a).

Art. 5º DETERMINAR que o Superintendente de Gestão 
Integrada, ante a constatação de descumprimento desta Portaria, 
comunique, incontinenti, à autoridade competente, para adoção das 
medidas cabíveis.

Art. 6º DETERMINAR o encaminhamento desta Portaria 
à Superintendência de Gestão Integrada/SEL, para conhecimento e 
demais providências.

Art. 7º Esta portaria revoga a Portaria nº 202/2020 - SEL, 
entrando em vigor na data de sua assinatura, tendo sua eficácia 
condicionada à publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás.

CUMPRA-SE e PUBLICA-SE.

Henderson de Paula Rodrigues
Secretário de Estado de Esporte e Lazer

Gabinete do Secretário de Estado de Esporte e Lazer, aos 24 dias 
do mês de março de 2021.

<#ABC#223469#9#264971/>

Protocolo 223469
<#ABC#223470#9#264972>

Portaria 105/2021 - SEEL

O Secretário de Estado de Esporte e Lazer do Estado 
de Goiás no exercício da competência conferida no art. 56 da Lei 
Estadual nº 20.491/2019 de 25 de junho de 2019, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 23.080, e tendo em vista o que consta do 
Processo SEI n° 201917576000802.

Considerando a necessidade de manter o controle e a 
fiscalização sobre a execução dos contratos/convênios firmados 
pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, tendo em vista os 
princípios da legalidade, moralidade e eficiência, e;

Considerando o comando insculpido no Art. 67 da 
Lei Federal nº 8.666/93, que impõe à Administração o dever de 
acompanhar e fiscalizar a execução de seus contratos/convênios 
e as disposições da Lei Estadual n. 17.928/2012, especialmente o 
Art. 51 e seguintes;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o servidor Fabrício Carvalho Santos, 
CPF 703.147.701-86, Cargo: Assessor Especial para atuar 
como Gestor do Contrato, cujo objeto a prestação de serviço de 
fornecimento, instalação, montagem e desmontagem de divisórias, 
em painel naval e em drywall.

Art. 2º. DESIGNAR o servidor Edward Bonfim de Souza 
Filho, CPF Nº 463.973.026-87, Gerente de Apoio Administrativo e 
Logístico, para atuar como suplente do Gestor, substituindo-o em 
seus impedimentos e afastamentos legais.

Art. 3º ESTABELECER que, para a consecução do 
objetivo proposto neste ato, o (a) servidor (a) ora designado (a), 
deverá:

I - Acompanhar a execução e fiscalizar o fiel cumprimento 
das obrigações pactuadas no referido contrato sob sua gestão;

II - Observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência;
III - observar a regularidade das despesas empenhadas, 

de conformidade com a previsão de pagamentos;
IV - Comunicar à autoridade competente, com 

antecedência mínima de 90 (noventa) dias, a data de expiração da 
vigência do ajuste e a eventual necessidade de prorrogação; e

V - Compete ao (a) Gestor (a) encaminhar as notas fiscais 
à Gerência de Gestão e Finanças/SEL, devidamente atestadas, logo 
após o serviço prestado ou da entrega do objeto. A apresentação de 
fatura/nota fiscal sem o devido atesto e/ou em desacordo com a Lei 
n° 4.320/64, ensejará no não pagamento das mesmas.

Art. 4º ESTABELECER ainda, que o (a) Gestor (a) ora 
designado (a) apresentará ao Superintendente de Gestão Integrada 

desta Pasta, relatório mensal sobre a execução do ajuste. O 
relatório deverá conter:

I - Descrição circunstanciada da execução do contrato;
II - Eventual descumprimento das cláusulas ajustadas;
III - As ocorrências que os Gestores julgarem pertinente 

relatar, ante a possibilidade de interrupção ou suspensão da 
execução do contrato; e

IV - A necessidade de tomada de decisões que exorbitarem 
de suas funções.

Parágrafo único - A periodicidade estabelecida não 
impede a comunicação eventual de ocorrências consideradas 
urgentes pelo (a) Gestor (a).

Art. 5º DETERMINAR que a Superintendente de Gestão 
Integrada, ante a constatação de descumprimento desta Portaria, 
comunique, incontinenti, à autoridade competente, para adoção das 
medidas cabíveis.

Art. 6º DETERMINAR o encaminhamento desta Portaria 
à Superintendência de Gestão Integrada/SEL, para conhecimento e 
demais providências.

Art. 7º Esta portaria revoga a Portaria nº 38/2019 - SEL, 
entrando em vigor na data de sua assinatura, tendo sua eficácia 
condicionada à publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Henderson de Paula Rodrigues
Secretário de Estado de Esporte e Lazer

Gabinete do Secretário de Estado de Esporte e Lazer, aos 24 dias 
do mês de março de 2021.

<#ABC#223470#9#264972/>

Protocolo 223470
<#ABC#223472#9#264974>

Portaria 106/2021 - SEEL

O Secretário de Esporte e Lazer do Estado de Goiás 
no exercício da competência conferida no art. 56 da Lei Estadual nº 
20.491/2019 de 25 de junho de 2019, publicado no Diário Oficial do 
Estado nº 23.080, e tendo em vista o que consta do Processo SEI 
n° 202117576001040.

Considerando a necessidade de manter o controle e a 
fiscalização sobre a execução dos contratos/convênios firmados 
pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, tendo em vista os 
princípios da legalidade, moralidade e eficiência, e;

Considerando o comando insculpido no art. 67 da Lei 
Federal nº 8.666/93, que impõe à Administração o dever de 
acompanhar e fiscalizar a execução de seus contratos/convênios 
e as disposições da Lei Estadual n. 17.928/2012, especialmente o 
Art. 51 e seguintes;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o servidor Luciano Pereira Mendonça, 
CPF n° 710.421.211-86, Cargo: Assessor Especial para atuar como 
Gestor do Contrato, cujo objeto a aquisição com fornecimento 
parcelado de água mineral sem gás, acondicionada em garrafão de 
20 litros (vasilhames em regime de comodato) e copos descartáveis 
de 200 ml, contados a partir de sua outorga pela Procuradora do 
Estado Chefe da Procuradoria Setorial, com eficácia condicionada 
à sua publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás.

Art. 2º. DESIGNAR o servidor Edward Bonfim de Souza 
Filho, CPF Nº 463.973.026-87, Gerente de Apoio Administrativo e 
Logístico, para atuar como suplente do Gestor, substituindo-o em 
seus impedimentos e afastamentos legais.

Art. 3º ESTABELECER que, para a consecução do 
objetivo proposto neste ato, o (a) servidor (a) ora designado (a), 
deverá:

I - Acompanhar a execução e fiscalizar o fiel cumprimento 
das obrigações pactuadas no referido contrato sob sua gestão;

II - Observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência;
III - observar a regularidade das despesas empenhadas, 

de conformidade com a previsão de pagamentos;
IV - Comunicar à autoridade competente, com 
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antecedência mínima de 90 (noventa) dias, a data de expiração da 
vigência do ajuste e a eventual necessidade de prorrogação; e

V - Compete ao (a) Gestor (a) encaminhar as notas fiscais 
à Gerência de Gestão e Finanças/SEL, devidamente atestadas, logo 
após o serviço prestado ou da entrega do objeto. A apresentação de 
fatura/nota fiscal sem o devido atesto e/ou em desacordo com a Lei 
n° 4.320/64, ensejará no não pagamento das mesmas.

Art. 4º ESTABELECER ainda, que o (a) Gestor (a) ora 
designado (a) apresentará ao Superintendente de Gestão Integrada 
desta Pasta, relatório mensal sobre a execução do ajuste. O 
relatório deverá conter:

I - Descrição circunstanciada da execução do contrato;
II - Eventual descumprimento das cláusulas ajustadas;
III - As ocorrências que os Gestores julgarem pertinente 

relatar, ante a possibilidade de interrupção ou suspensão da 
execução do contrato; e

IV - A necessidade de tomada de decisões que exorbitarem 
de suas funções.

Parágrafo único - A periodicidade estabelecida não 
impede a comunicação eventual de ocorrências consideradas 
urgentes pelo (a) Gestor (a).

Art. 5º DETERMINAR que o Superintendente de Gestão 
Integrada, ante a constatação de descumprimento desta Portaria, 
comunique, incontinenti, à autoridade competente, para adoção das 
medidas cabíveis.

Art. 6º DETERMINAR o encaminhamento desta Portaria 
à Superintendência de Gestão Integrada/SEL, para conhecimento e 
demais providências.

Art. 7º Esta portaria revoga a Portaria nº 203/2020 - SEL, 
entrando em vigor na data de sua assinatura, tendo sua eficácia 
condicionada à publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Henderson de Paula Rodrigues
Secretário de Estado de Esporte e Lazer

Gabinete do Secretário de Estado de Esporte e Lazer, aos 24 dias 
do mês de março de

<#ABC#223472#10#264974/>

Protocolo 223472
<#ABC#223628#10#265142>

Portaria 107/2021 - SEEL
O Secretário de Esporte e Lazer do Estado de Goiás 

no exercício da competência conferida no Art. 56 da Lei Estadual nº 
20.491/2019 de 25 de junho de 2019, publicado no Diário Oficial do 
Estado nº 23.080, e tendo em vista o que consta do Processo SEI 
n° 202117576001020.

Considerando a necessidade de manter o controle e a 
fiscalização sobre a execução dos contratos/convênios firmados 
pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, tendo em vista os 
princípios da legalidade, moralidade e eficiência, e;

Considerando o comando insculpido no Art. 67 da 
Lei Federal nº 8.666/93, que impõe à Administração, o dever de 
acompanhar e fiscalizar a execução de seus contratos/convênios 
e as disposições da Lei Estadual n. 17.928/2012, especialmente o 
Art. 51 e seguintes;

RESOLVE:

Art. 1º -  DESIGNAR o servidor Luís Gustavo de Araújo 
Ferreira, portador do CPF nº 717.913.531-34, ocupante do cargo 
de Chefe da Comunicação Setorial, para atuar como Gestor do 
Contrato, cujo objeto é o fornecimento de material de comunicação 
visual: banners, formato lona frontlight, e adesivos para compor a 
comunicação visual da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 
em suas estruturas físicas, além de eventos promovidos e/ou 
apoiados por esta secretaria, podendo ser prorrogado/alterado nos 
termos da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 17.928/2012, contados a partir 
de sua outorga pela Procuradora do Estado Chefe da Procuradoria 
Setorial, com eficácia condicionada à sua publicação no Diário 
Oficial do Estado de Goiás.

Art. 2º - DESIGNAR o servidor Igor Ribeiro de Morais 
Pereira, portador do CPF nº 038.679.551-74, ocupante do cargo 
de Líder de Área ou Projeto-LAP, para atestar as notas fiscais, 
em substituição a quaisquer membros, substituindo-os em seus 
impedimentos e afastamentos legais.

Art. 3º - ESTABELECER que, para a consecução do 
objetivo proposto neste ato, o (a) servidor (a) ora designado (a), 
deverá:

I - Acompanhar a execução e fiscalizar o fiel cumprimento 
das obrigações pactuadas no referido contrato sob sua gestão;

II - Observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência;
III - observar a regularidade das despesas empenhadas, 

de conformidade com a previsão de pagamentos;
IV - Comunicar à autoridade competente, com 

antecedência mínima de 90 (noventa) dias, a data de expiração da 
vigência do ajuste e a eventual necessidade de prorrogação; e

V - Compete ao (a) Gestor (a) encaminhar as notas fiscais 
à Gerência de Gestão e Finanças/SEL, devidamente atestadas, logo 
após o serviço prestado ou da entrega do objeto. A apresentação de 
fatura/nota fiscal sem o devido atesto e/ou em desacordo com a Lei 
n° 4.320/64, ensejará no não pagamento das mesmas.

Art. 4º - ESTABELECER ainda, que o (a) Gestor (a) ora 
designado (a) apresentará ao Superintendente de Gestão Integrada 
desta Pasta, relatório mensal sobre a execução do ajuste. O 
relatório deverá conter:

I - Descrição circunstanciada da execução do contrato;
II - Eventual descumprimento das cláusulas ajustadas;
III - As ocorrências que os Gestores julgarem pertinente 

relatar, ante a possibilidade de interrupção ou suspensão da 
execução do contrato; e

IV - A necessidade de tomada de decisões que exorbitarem 
de suas funções.

Parágrafo único - A periodicidade estabelecida não 
impede a comunicação eventual de ocorrências consideradas 
urgentes pelo (a) Gestor (a).

Art. 5º - DETERMINAR que o Superintendente de Gestão 
Integrada, ante a constatação de descumprimento desta Portaria, 
comunique, incontinenti, à autoridade competente, para adoção das 
medidas cabíveis.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Henderson de Paula Rodrigues
Secretário de Estado de Esporte e Lazer

Gabinete do Secretário de Estado de Esporte e Lazer, aos 25 dias 
do mês de março de 2021.

<#ABC#223628#10#265142/>

Protocolo 223628

Secretaria de Estado da Segurança Pública 
-  SSP

<#ABC#223569#10#265080>

PORTARIA Nº 0162, DE 24 DE MARÇO DE 2021
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, 

nomeado pelo Decreto de 02 de janeiro de 2019, publicado no 
Diário Oficial do Estado n° 22.963 - Suplemento, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o inciso V, do art. 1º, do Decreto 
estadual nº 9.382, de 8 de janeiro de 2019, e tendo em vista o que 
consta no Processo SEI n° 202116448010756; e

Considerando o disposto no Despacho nº 2055/2021 - 
GERH, da Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas/
DGAP, resolve:

Art. 1° Colocar a servidora pública GLAUCIENE DONISETE 
DA SILVA, inscrita no CPF nº 855.909.404-68, ocupante do cargo de 
Escrivã de Polícia de 1ª Classe, à DISPOSIÇÃO da Diretoria-Geral 
de Administração Penitenciária - DGAP, no período compreendido 
entre 1º de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2021, com ônus para 
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