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se manifestem. Informações adicionais poderão ser obtidas junto à 
Gerência de Licitação, no endereço anteriormente mencionado, ou 
pelos Telefones: (62) 3220-9570 e E-mail: licitacao@seduc.go.gov.
br.

Goiânia, 06 de outubro de 2021.
Alessandra Batista Lago

Gerente de Licitação
<#ABC#259448#13#306494/>

Protocolo 259448

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
<#ABC#259359#13#306398>

Portaria 320/2021 - SEEL
O Secretário De Estado De Esporte E Lazer, no exercício 

de suas atribuições legais e tendo em vista o comando do art. 67 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as disposições da Lei 
Estadual nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012, especialmente o 
art. 51, e o disposto no Processo SEI nº 202117576001720;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores servidor SUZILENE 
APARECIDA VINHAL, inscrito no CPF nº 008.234.071-44, ocupante 
do cargo de Professor P. III-2, para atuar como Gestor do Contrato, 
resultante no procedimento licitatório cujo objeto é a aquisição de 
materiais esportivos para serem utilizados na Implementação e De-
senvolvimento de núcleo de formação esportiva, no município de 
Trindade no Estado de Goiás, e  IVAILTO GOMES DE MESQUITA, 
inscrito no CPF sob o nº 832.451.201-25, ocupante do cargo em 
comissão de Assessor A7, para atuar como suplente do titular, 
substituindo-o em seus impedimentos e afastamentos legais.

Art. 2º 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 Gestor 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. 3º ESTABELECER ainda que o 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 
Gestor.

Art. 4º DETERMINAR que a Superintendência de 
Gestão Integrada, diante da constatação de descumprimento desta 
Portaria, comunique, incontinenti, o fato à autoridade competente 
para adoção das medidas cabíveis.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

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 05 dias do mês de outubro de 2021.

<#ABC#259359#13#306398/>

Protocolo 259359
<#ABC#259428#13#306471>

EXTRATO DE TERMO DE CONCESSÃO

Processo: 202117576002420 - SEEL Licitação: Pregão Eletrônico nº 
020/2021- SEEL. Objeto: Contratação de empresa para Concessão 
Onerosa de Uso de Bem Público, destinada à instalação, funcio-
namento e exploração de trailer situado nas dependências do 
Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna, localizado na 
Rodovia GO 020 - Km 04, s/n - Parque Lozandes, Goiânia, Goiás, 
de acordo com as especificações estabelecidas no Edital e seus 
anexos. Concedente: Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. 
Termo de Concessão: nº 05/2021 - ALBERLÂNDIA DE OLIVEIRA 
BORGES, CNPJ nº 31.632.834/0001-43, valor mensal da concessão 
R$ 790,00, Período de 06/10/2021 a 06/10/22. Em conformidade 
com as Leis nº 8.666/93 e 17.928/12.
<#ABC#259428#13#306471/>

Protocolo 259428
<#ABC#259440#13#306484>

EXTRATO DE CONTRATO
Processo: 202117576002719 - SEEL Licitação: Pregão Eletrônico 
nº 022/2021- SEEL. Objeto: Fornecimento e Instalação de  05 
(cinco) Reservatórios Metálicos de 5m³, Taça coluna seca, 
com escada externa fixa tipo marinheiro e boca de inspeção, 
sendo que 01 (uma) unidade deverá ser instalada no Ginásio 
Benedito C. da Silva, situado em Faina, e 04 (quatro) unidades 
em diferentes ginásios de esportes situados na região metropo-
litana de Goiânia. Contratante: Secretaria de Estado de Esporte 
e Lazer. Contrato: nº 025/2021 - WS DIAS JUNIOR, CNPJ 
nº 24.040.729/0001-50. Período: 22/09/2021 a 22/11/2021. 
Dotações Orçamentárias: 2021.26.01.27.451.1027.2102.03 e 
2021.26.01.27.451.1027.2102.04. Recurso: Fonte 132. Empenhos: 
nº 00018 e 00007 de 05 de outubro de 2021, em conformidade com 
as Leis nº 8.666/93, Decreto 10.024/19 e 17.928/12.
<#ABC#259440#13#306484/>

Protocolo 259440

Secretaria de Estado da Segurança Pública 
-  SSP

<#ABC#259401#13#306442>

PORTARIA Nº 0754, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021

Designa membros para comporem comissão 
de gerenciamento e fiscalização da execução 
das obrigações pactuadas referentes 
à negociação proveniente de Edital de 
Chamamento Público.

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA, nomeado pelo Decreto de 09 de fevereiro de 2021, 
publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás nº 23.486, no uso de 
suas atribuições legais e usando da competência que lhe confere 
a Portaria nº 0084, de 12 de fevereiro de 2021, publicada no Diário 
Oficial do Estado de Goiás nº 23.492, e tendo em vista o disposto no 
Processo SEI nº 202100016026573,

Considerando o Despacho 203/2021 - PGT, da Secretaria 
de Estado da Economia; e

Considerando o Despacho nº 4646/2021, da Superintendên-
cia de Gestão Integrada/SSP, resolve:

Art. 1º  Designar os servidores abaixo relacionados, 
atualmente lotados na Gerência de Execução Orçamentária e 
Financeira desta Secretaria, para, em cumprimento à Portaria 
nº 173/2021 - Economia (000023758882), gerenciar e fiscalizar a 
execução das obrigações pactuadas referentes às negociações 
provenientes do Edital de Chamamento Público de renegociação de 
débitos inscritos em restos a pagar, relativos à esta Secretaria, entre 
os exercícios de 2016 a 2018:

                 DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS
Assinado digitalmente pela ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL
                   CODIGO DE AUTENTICACAO: ee487090


