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de Esporte e Lazer, tendo em vista os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e eficiência.

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 a servidora DGEINNYFER SUZANY 
DA COSTA PARENTES, portador do CPF n° 015.389.151-38, 
ocupante do cargo Assessor A7, para atuar como Gestor do Termo 
de Cooperação, cujo objeto decorre dos ajustes é a Cooperação 
mútua entre os partícipes, a fim de proporcionar condições de 
construção de Campo de Futebol Society no município de Montividiu 
do Norte, por período de 60 dias, com eficácia condicionada à sua 
publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás.

Art. 2º. DESIGNAR o servidor IURY FERREIRA DE 
MORAIS, portador do CPF n° 065.918.381-12 ocupante do cargo 
de Contrato Temporário Administrativo, para atuar como suplente 
do titular, 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 de cessão sob sua 
gestão;

II - Observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência;
Art. 4º ESTABELECER ainda, que o (a) Gestor (a) ora 

designado (a) apresentará ao Superintendente de Segurança e 
Infraestrutura Esportiva, relatório semestral 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 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#274883#10#324197/>

Protocolo 274883
<#ABC#274884#10#324198>

Portaria Nº 431/2021 - 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° 202117576005389.

Considerando a necessidade de manter o controle e a 
fiscalização sobre a execução dos dos Termos de Cooperação 
firmados pelo Estado de Goiás por meio da Secretaria de Estado 
de Esporte e Lazer, tendo em vista os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e eficiência.

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 TÉLVIO HENRIQUE 
PEREIRA COSTA, portador do CPF n° 478.222.601-20, ocupante 
do cargo Assessor A7, para atuar como Gestor do Termo de 
Cooperação, cujo objeto decorre dos ajustes é a Cooperação mútua 

entre os partícipes, a fim de proporcionar condições de construção 
de Campo de Futebol Society no município de Novo Mundo - Goiás, 
por período de 60 dias, com eficácia condicionada à sua publicação 
no Diário Oficial do Estado de Goiás.

Art. 2º DESIGNAR o servidor NÉLIO RODRIGUES DA 
SILVA, portador do CPF n° 768.354.991-68 ocupante do cargo de 
Técnico em Gestão Pública, para atuar como suplente do titular, 
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 de cessão sob sua 
gestão;

II - Observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência;
Art. 4º ESTABELECER ainda, que o (a) Gestor (a) ora 

designado (a) apresentará ao Superintendente de Segurança e 
Infraestrutura Esportiva, relatório semestral 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 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#274884#10#324198/>

Protocolo 274884
<#ABC#275164#10#324505>

Portaria 432/2021 - 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 
202017576000171.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR a servidora SIANE ARANTES DE 
OLIVEIRA, portadora do CPF nº 749.690.991-20, para atuar como 
Gestora do Contrato nº 03/2020, que o Estado de Goiás, por 
meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, e a empresa 
Murano Construções Eireli - ME celebram entre si e cujo objeto é 
a prestação dos serviços de comuns de engenharia inerentes à 
manutenção predial preventiva e corretiva dos bens imóveis, com 
fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, 
com eficácia condicionado à sua publicação no Diário Oficial do 
Estado de Goiás.

ART. 2º DESIGNAR o servidor JULIO CESAR CHAUL, 
portador do CPF nº 255.868.741-72, para ocupar a função de 
suplente, substituindo o titular em seus impedimentos e afastamento 
legais.

Art. 3º DESIGNAR à servidora ADRIANA COSTA E 
SILVA, portadora do CPF nº 004.331.431-77, para atuar como 
Fiscal do Contrato, em substituição à servidora RENATA DE 
OLIVEIRA PINTO, portadora do CPF nº 808.437.941-00, ocupante 
do cargo Gerente de Infraestrutura Esportiva, para atuar como fiscal 
do Contrato.

Art. 4º ESTABELECER que, para a consecução do 
objetivo proposto neste ato, o(a) servidor(a) ora designado(a), 
deverá:
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