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Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
<#ABC#269934#5#318494>

Portaria 408/2021 - 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 
202117576004808;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores servidor ROBERTA DE ABREU 
CARVALHO MARINHO, portador do CPF nº 008.739.761-77, 
ocupante do cargo de Assistente administrativo para atuar como 
Gestor do Contrato, resultante no procedimento, cujo objeto é 
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
de confecção de premiações personalizadas (medalhas, troféus 
e placas para homenagem), visando atender às demandas dos 
eventos esportivos da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, 
e o servidor PAULO LUIZ ARAUJO VIEIRA, portador do CPF nº 
002.176.421-28, ocupante do cargo de técnico em gestão pública 
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 DETERMINAR o encaminhamento desta Portaria à Superin-
tendência de Gestão Integrada/SEEL, para conhecimento e demais 
providências.

Art. 6º  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

<#ABC#269934#5#318494/>

Protocolo 269934
<#ABC#269922#5#318479>

EXTRATO DE CONTRATO
Processo: 202117576004767 - SEEL Licitação: Pregão Eletrônico 
nº 033/2021- SEEL. Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada no fornecimento de Recursos Humanos (pessoal) para 
a execução dos Jogos Abertos de Goiás 2021. Contratos: nº 
036/2021 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, CNPJ nº 
07.030.637/0001-70. Período: 29/10/2021 a 29/04/2022. Dotação 
Orçamentária: 2021.26.01.27.812.1027.2103.03. Recurso: Fonte 
132. Empenho: nº 00035 de 29 de outubro de 2021, no valor 
de  R$ 245.737,50;  nº 037/2021 - CASTROS EVENTOS LTDA, 
CNPJ nº 23.376.753/0001-00. Período: 26/11/2021 a 26/05/2022. 
Dotação Orçamentária: 2021.26.01.27.812.1027.2103.03. Recurso: 
Fonte 132. Empenho: nº 00036 de 29 de outubro de 2021, no valor 
de  R$ 6.859,98 e  nº 038/2021 - POR DENTRO DO ESPORTE 
EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME, CNPJ nº 11.858.912/0001-
15. Período: 29/10/2021 a 29/04/2022. Dotação Orçamentária: 
2021.26.01.27.812.1027.2103.03. Recurso: Fonte 132. Empenho: 
nº 00034 de 29 de outubro de 2021, no valor de  R$ 372.787,44, 
em conformidade com as Leis nº 8.666/93, Decreto 10.024/19 e 
17.928/12.
<#ABC#269922#5#318479/>

Protocolo 269922
<#ABC#269995#5#318567>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Extrato de Termo de Cessão de Uso n° 69/2021 - SEL
Processo: 202000005027151
Assunto: Termo de Cessão de Uso celebrado entre o 

Estado de Goiás e o Município de Montes Claros de Goiás, a título 
precário e gratuito, o imóvel localizado na Avenida das Palmeiras 
com a Rua dos Ipês com edificação do Estádio Amador de Jesus 
Borges e Ginásio de Esportes Lassir Teixeira.

Data:26/11/2021
Prazo: indeterminado

<#ABC#269995#5#318567/>

Protocolo 269995
<#ABC#269869#5#318407>

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, torna público o 
resultado do Pregão nº 040/2021, Processo 202117576004872; 
RESULTADO: Item 1 - TINTA ACRILICA, homologado a empresa: 
40.120.304/0001-07 - M & G DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA; 
Valor total R$ 11.200,00.

Henderson de Paula Rodrigues
Secretário

<#ABC#269869#5#318407/>

Protocolo 269869

Secretaria de Estado da Segurança Pública 
-  SSP

<#ABC#269946#5#318507>

PORTARIA Nº 0912, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021

Designa gestor de Ata de Registro de Preços 
para atender as necessidades da Secretaria 
de Estado da Segurança Pública.

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 201900016019046; e

Considerando o Despacho n. 5758/2021 (000025461573), 
da Superintendência de Gestão Integrada/SSP, resolve:

Art. 1º  Designar o servidor VALTER BOMFIM OLIVEIRA 
JÚNIOR, inscrito no CPF nº 011.608.275-59, ocupante do cargo de 
Gerente de Transportes, para atuar como Gestor da Ata de Registro 
de Preços nº 009/2021, anexo II do Edital (000024747199), relativa 
ao Pregão Eletrônico nº 106/2021/SSP, cujo objeto é a eventual 
contratação de empresa especializada para prestar serviços de 
locação de veículos automotores com manutenção, seguro e 
guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos 
órgãos da segurança pública do Estado de Goiás, pelo período de 
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