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Goiânia, 20 de julho de 2021.
Alessandra Batista Lago

Gerente de Licitação
<#ABC#244385#15#288978/>

Protocolo 244385

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
<#ABC#244208#15#288772>

Portaria 195/2021 - SEEL

O Secretário de Estado de Esporte e Lazer, no uso de 
suas atribuições legais e em conformidade com a Lei n° 14.308, de 
12 de novembro de 2002, tento em vista o que consta no Processo 
nº: 2021.17576002671;

RESOLVE:

Art. 1° - INFORMAR a relação de alterações de atletas 
selecionados e contemplados ao Programa de Incentivo ao Atleta 
de Rendimento - Pró-Atleta, contemplados no “Programa Bolsa 
Atleta” em conformidade com a Lei n° 14.308 de 12 de novembro 
de 2002, com alteração dada pela Lei n° 16.532, de 06 de maio 
de 2009 e regulamentada pelo Decreto n° 5.759 de 21 de maio de 
2003, para o ano de 2021.

Alteração de categoria bolsa estudantil para bolsa 
estadual:

Pedro Felipe de Sousa - CPF: 701.809.211-69

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 19 dias 
do mês de julho de 2021.

<#ABC#244208#15#288772/>

Protocolo 244208

<#ABC#244210#15#288778>

Portaria 196/2021 - SEEL

O Secretário de Estado de Esporte e Lazer, no uso de 
suas atribuições legais e em conformidade com a Lei n° 14.308, de 
12 de novembro de 2002, tento em vista o que consta no Processo 
nº: 202117576002960.

RESOLVE:
Art. 1° - INFORMAR as alterações de bolsas dos atletas, 

contemplados no “Programa Bolsa Atleta” em conformidade com 
a Lei n° 14.308 de 12 de novembro de 2002, com alteração dada 
pela Lei N° 16.532, de 06 de maio de 2009 e regulamentada pelo 
Decreto n° 5.759 de 21 de maio de 2003, para o ano de 2020/2021.

Alteração de categoria bolsa estudantil para bolsa 
estadual:

Bruno Guimarães Rodrigues - CPF: 013.573.391-00

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 19 dias 
do mês de julho de 2021.

<#ABC#244210#15#288778/>

Protocolo 244210

<#ABC#244325#15#288915>

Portaria 197/2021 - 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° 
202117576003158.

RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora Lívia Divino Alves, 

portadora do CPF n° 804.864.101-10, ocupante do cargo Ouvidora, 
para atuar como Gestora do Contrato, cujo objeto é atuar na 
gestão do futuro contrato de credenciamento para fornecimento 
de passagens  aéreas  domésticas e internacionais sem o 
intermédio de agência de viagem e turismo, incluindo reserva, 
emissão, remarcação e cancelamento de bilhete aéreo, marcação 
de assento e reembolso para atletas de performance competitiva 
e às pessoas naturais que dão apoio profissional, técnico e de 
suporte relacionadas à efetiva participação em competições 
esportivas oficiais e em eventos que visem o aprimoramento da 
prática desportiva de rendimento, com eficácia condicionada à sua 
publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás.

Art. 2º. DESIGNAR o servidor Pedro Paulo de Paiva 
Jorge, portador do CPF n° 025.435.841-10, ocupante do cargo 
Gerente do Pró-Atleta, para atuar como suplente do titular, subs-
tituindo-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 entra em vigor na data de sua 
publicação;
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