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III- Designar uma comissão composta pelos servidores: 
Valfran de Sousa Ribeiro, RG: 3110384 DGPC GO, CPF 
nº 770.165.641-34, Robson Leyzer Bastos, Arquiteto, CAU 
A186239-1/GO, CPF nº 040.045.361-46, CPF nº 029.615.601-95, 
RG: 6066258 SSP- GO, João Paz Esteves Neto, Engenheiro 
Civil, CREA 101531654 /D-GO, CPF N° 026.377.241-10 e Pedro 
Henrique de Oliveira e Silva Brito, Engenheiro Eletricista, CREA 
nº 21.424/D-GO, CPF n° 022.497.531-56, lotados na Superinten-
dência de Infraestrutura, na Gerência de Fiscalização e acom-
panhamento de obras, para atestar os Termos de Recebimento 
Provisório e definitivo da obra acima mencionada.

IV - Revogar a Portaria nº 3095/2019 - SEDUC de 08 
dias do mês de agosto de 2019.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
Profª. Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira

Secretária de Estado da Educação
GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO, aos 23 dias do mês de março de 2021.
<#ABC#223138#13#264590/>

Protocolo 223138
<#ABC#223094#13#264541>

MANDADO DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO

A Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, publica para 
conhecimento a Decisão referente a rescisão unilateral do Contrato 
nº 168/2013, celebrado com a pessoa jurídica Concept Construtora 
e Incorporadora - LTDA., CNPJ sob o nº 18.384.447/0001-
77, referente a Concorrência Pública nº 005/2013, processo nº 
201300006014513, com base nos fatos e fundamentos constantes 
dos autos nº 201800006028519, a DECISÃO:

1.     PELA RESCISÃO UNILATERAL, nos termos do artigo 79 
da Lei nº 8.666/1993, do Contrato nº 168/2013, firmado com a 
pessoa jurídica Concept Construtora e Incorporadora - LTDA., 
por descumprimento das Cláusula Segunda - itens 2.1.1, 2.2.1.1 
e 2.2.1.2, Cláusula Sétima - itens 7.5 e 7.10 e Cláusula Oitava 
do Contrato. Em garantia do contraditório e ampla defesa, fica 
assegurado, nos termos do artigo 109, inciso I, alíneas “e” e “f”, 
da Lei Federal nº 8.666/1993, o direito de apresentar recurso 
administrativo, no prazo legal.
2.     PELA ASSUNÇÃO IMEDIATA do objeto no contrato no 
estado em que se encontrar, determinando à Superintendên-
cia de Infraestrutura, as providências e encaminhamentos 
necessários à continuidade da execução das obras.

<#ABC#223094#13#264541/>

Protocolo 223094
<#ABC#223182#13#264640>

EXTRATO DO CONTRATO DO TERMO ADITIVO
Portaria: 5099/2019
Processo: 20200006023807
Contratante: Conselho Escolar Escola Estadual de Artulândia
Contratada: Ragisa Engenharia e Serviços Eireli
CNPJ: 07.509.930/0001-14
Valor do Contrato: R$ 49.404,07 (quarenta e nove mil, quatrocentos 
e quatro reais e sete centavos)
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para prestar 
serviços de construção civil, na Escola Estadual de Artulândia/
Jaraguá - GO.
Vigência: 100 dias
Fonte Recurso: 100 TE
<#ABC#223182#13#264640/>

Protocolo 223182
<#ABC#222992#13#264434>

EXTRATO DE CONTRATO DE ADITIVO
PROCESSO nº: 2020.0000.600.3971
Assunto: Aditivo de Contrato Carta Convite 001/2020, que entre si 
celebram o Estado de Goiás por meio do Conselho Escolar Santa 
Cruz e a pessoa jurídica Empresa Ideal Construções e Reformas 
LTDA - CNPJ 37.282.669/0001-23
DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a Execução de 
Reforma e Ampliação, no Município de Bela Vista de Goiás - GO.
DA MODALIDADE: Carta Convite nº 001/2020.
DO PREÇO: R$ 254.400,38 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, 
quatrocentos reais e trinta e oito centavos).
DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS: Fonte 
100 - TE.

DA VIGENCIA: O contrato vigerá por 180 dias a contar da 
assinatura do 1º termo aditivo de contrato de nº 001/2020, ficando 
a eficácia condicionada à publicação do extrato no Diário Oficial do 
Estado.
DATA DA ASSINATURA: 09/02/2021.
<#ABC#222992#13#264434/>

Protocolo 222992
<#ABC#223162#13#264616>

ERRATA AO AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021

O Conselho da Coordenação Regional de Educação de Trindade, 
por meio da Secretaria de Estado da Educação, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo nº 
2021.0000.601.7944, COMUNICA aos interessados que no Aviso 
de Abertura de Propostas da TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021. 
ONDE SE LÊ: “Abertura: 07 de abril de 2021, às 09 horas”; 
LEIA-SE: Abertura: 09 de abril de 2021, às 09 horas”. As demais 
informações permanecem inalteradas.

Goiânia, 23 de março de 2021.
Alessandra Batista Lago

Gerente de Licitação
<#ABC#223162#13#264616/>

Protocolo 223162

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
<#ABC#223039#13#264484>

Portaria 98/2021 - 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 202117576000111;

RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR os servidores Hugleibe Soares 

Batista, inscrito no CPF sob o nº 042.987.471-58, ocupante do 
cargo em comissão de Líder de Área ou Projeto - LAP, para atuar 
como Gestor do Contrato, resultante no procedimento licitatório cujo 
objeto é a contratação de empresa visando a aquisição de 02 (duas) 
máquinas cortadores de grama com sistema de direção Giro Zero 
e 02 (dois) kit’s de manutenção para os referidos equipamentos 
para atenderem as demandas da Secretaria de Estado de Esporte 
e Lazer e Johnathan Jobert Machado Brito, inscrito no CPF sob o 
nº 020.452.481-43, ocupante do cargo de Líder de Área e Projetos-
LAP, 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.
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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.

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

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 23 dias 
do mês de março de 2021.

<#ABC#223039#14#264484/>

Protocolo 223039
<#ABC#223189#14#264648>

Portaria 99/2021 - 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 
SEI n° 2021.1757.600.1276;

RESOLVE:

Art. 1° - INFORMAR as alterações; exclusões e 
inclusões de 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 2021.

Exclusão de Bolsa:
Robson Júnior Freitas de Sousa, RG: 6655471 /DGPC - 

GO, inscrito sob o CPF nº 707.161.051-79
Inclusão de Bolsa:
Guilherme de Jesus Guerra - CPF: 708.794.631-55

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 23 dias 
do mês de março de 2021.

<#ABC#223189#14#264648/>

Protocolo 223189

Secretaria de Estado da Segurança Pública 
-  SSP

<#ABC#222967#14#264403>

PORTARIA Nº 0155, DE 22 DE MARÇO DE 2021
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 202100016002801, resolve:
Art. 1º  Designar o servidor WAGNER DIVINO DE FREITAS SILVA 
FILHO, inscrito no CPF nº 004.333.111-42, ocupante do cargo 
de 3º Sargento QPC/BM, para, sem prejuízo de suas atribuições 
e no período de 4 de janeiro de 2021 a 26 de janeiro de 2021, 
responder pelo expediente da Assessoria Contábil desta Pasta, 
em substituição ao titular da referida Unidade Administrativa, o 
servidor MARCONI CHAVES DOS SANTOS, inscrito no CPF nº 
508.677.501-97, ocupante do cargo de 2º Sargento QP/PM, que 
por sua vez encontrava-se em gozo de suas férias reconcedidas.
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta Portaria à Superin-
tendência de Gestão Integrada/SSP e à Gerência de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas/SSP para conhecimento e demais 
providências.

AGNALDO AUGUSTO DA CRUZ
<#ABC#222967#14#264403/>

Protocolo 222967
<#ABC#222968#14#264404>

PORTARIA Nº 0160, DE 22 DE MARÇO DE 2021
Designa gestor de contrato firmado pela 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 202000016025217,
Considerando a necessidade de manter o controle e a fiscalização 
sobre a execução dos contratos firmados pela Secretaria de Estado 
da Segurança Pública, tendo em vista os princípios da legalidade, 
moralidade e eficiência; e
Considerando o comando insculpido no art. 67 da Lei federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, que impõe à Administração o 
dever de acompanhar e fiscalizar a execução de seus contratos e 
as disposições da Lei estadual n. 17.928, de 27 de dezembro de 
2012, especialmente o Art. 51 e seguintes, resolve:
Art. 1º  Instituir Comissão de Gestão do Contrato nº 007/2021 - 
SSP, celebrado entre o ESTADO DE GOIÁS, por intermédio desta 
Secretaria e a empresa UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.491.558/0001-42, cujo objeto 
constitui na contratação de empresa especializada na locação 
de veículos caracterizados para esta Secretaria de Estado da 
Segurança Pública - SSP/GO, pelo período de 30 (trinta) meses.
Art. 2º  Designar para a composição dessa Comissão, atuando 
como Gestores do Contrato nº 007/2021 - SSP, sem prejuízo de 
suas atribuições, os servidores abaixo relacionados:
I - VALTER BOMFIM OLIVEIRA JUNIOR, CPF nº 011.608.275-59, 
Gerente de Transportes da SSP, como Presidente;
II - WILDSON ANTUNES DO CARMO, CPF nº 591.965.301-97, 
como representante da Polícia Civil - Membro;
III - LEONARDO REZENDE REIS, CPF nº 634.328.971-20, Te-
nente-Coronel PM 26.395, como representante da Polícia Militar 
- Membro; e
IV - VERÔNICA GOMES RIBEIRO, CPF nº 724.326.161-20, re-
presentante da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária - 
Membro.
Art. 3º  Estabelecer que, para a consecução do objetivo proposto 
neste ato, os servidores ora designados, deverão:
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;
V - atestar a execução do objeto contratado em até 10 (dez) dias 
úteis a partir do recebimento da nota fiscal ou fatura;
VI - compete aos Gestores encaminhar as notas fiscais à Gerência 
de Execução Orçamentária e Financeira/SSP, 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, de 17 de março de 1964, ensejará 
no não pagamento das mesmas; e
VII - o não cumprimento dos prazos previstos no inciso V deverá 
ser devidamente justificado pelos gestores, com aprovação da 
chefia imediata.

Art. 4º  Estabelecer ainda que os Gestores ora designados 
apresentarão à 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 pertinentes 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 
pelos Gestores.
Art. 5º  Determinar que os Gestores deverão, obrigatoriamen-
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