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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.

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

<#ABC#305915#18#359067/>

Protocolo 305915
<#ABC#305923#18#359076>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2022

Processo SEI nº: 202117576005036
Assunto: O Estado de Goiás por meio da SECRETARIA 

DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER e o município de RIO 
QUENTE, ajustam o presente Termo de Cooperação.

Objetivo: O presente Termo de Cooperação tem por 
objeto a mútua cooperação e a conjugação de esforços entre os 
partícipes, para a consecução de finalidades de interesse público 
e recíproco, no intuito de desenvolver o Projeto Construindo 
Campeões, conforme as especificações estabelecidas no Plano de 
Trabalho.

Henderson de Paula Rodrigues
Secretário de Estado de Esporte e Lazer

<#ABC#305923#18#359076/>

Protocolo 305923
<#ABC#305879#18#359033>

##ATO AVISO DE PREGÃO n° 20/2022

TEX# A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, torna público, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo 
menor preço por item, destinada a ampla participação, em sessão 
pública eletrônica, a partir das 14:00 horas (horário de Brasília- DF) 
do dia 08/06/2022, através do site www.comprasnet.go.gov.br, 
destinado a contratação de empresa especializada no  fornecimento 
de hospedagem com café da manhã para os Jogos Abertos de 
Goiás 2022, conforme especificações, quantitativos e condições 
estabelecidas no termo de referência e demais disposições fixadas 

neste edital e seus anexos, relativo ao Processo nº 202217576002048, 
nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal 8.666/1993, 
Decreto Federal 10.024/19, Lei Federal nº 9.615/1998, Lei Estadual 
nº 17.928/ 2012 e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites 
www.comprasnet.go.gov.br e www.esporte.go.gov.br. Lembramos 
ainda que os documentos de Habilitação e a Proposta deverão ser 
anexados antes da sessão do pregão.

##DAT Goiânia, 25 de maio de 2022.

##ASS Patrícia de Castro Cavalcante
##CAR Presidente da CPL

<#ABC#305879#18#359033/>

Protocolo 305879

Secretaria de Estado da Segurança Pública 
-  SSP

<#ABC#305816#18#358957>

PORTARIA Nº 0498, DE 20 DE MAIO DE 2022

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA, nomeado pelo Decreto de 12 de abril de 2022, publicado 
no Diário Oficial do Estado nº 23.777 - Suplemento, no uso de 
suas atribuições legais e usando da competência que lhe confere 
a Portaria nº 0332, de 18 de abril de 2022, publicada no Diário 
Oficial do Estado de Goiás nº 23.780, e tendo em vista o disposto no 
Processo SEI nº 202200016015076, resolve:

Art. 1º  Designar o servidor TALES GARCIA FERNANDES, 
inscrito no CPF nº 720.481.901-20, ocupante do cargo de Perito 
Criminal, para, sem prejuízo de suas atribuições, e no período de 4 
de julho de 2022 a 21 de julho de 2022, responder, interinamente, 
pelas atividades do expediente da Gerência de Inovação desta 
Pasta, da Superintendência Integrada de Tecnologias em Segurança 
Pública, em substituição ao titular DIEGO ANDRÉ MOTA DA SILVA, 
inscrito no CPF nº 001.205.941-29, que estará em gozo de suas 
férias regulamentares.

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 
Superintendência Integrada de Tecnologias em Segurança Pública/
SSP e à Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas/SSP 
para conhecimento e demais providências.

DEUSNY APARECIDO SILVA FILHO
<#ABC#305816#18#358957/>

Protocolo 305816
<#ABC#305822#18#358964>

PORTARIA Nº 0510, DE 20 DE MAIO DE 2022

Autorizar e homologar a realização do 
curso Atendimento Policial ao Termo 
Circunstanciado de Ocorrência (APTCO), em 
modalidade de ensino a distância - EAD.

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA, nomeado pelo Decreto de 12 de abril de 2022, publicado 
no Diário Oficial do Estado nº 23.777 - Suplemento, no uso de 
suas atribuições legais e usando da competência que lhe confere 
a Portaria nº 0332, de 18 de abril de 2022, publicada no Diário 
Oficial do Estado de Goiás nº 23.780, e tendo em vista o disposto no 
Processo SEI nº 202200016014702,

Considerando a necessidade de se promover atividades 
de ensino que possam melhor qualificar os profissionais de 
segurança pública, em sua atuação operacional, alavancando os 
resultados a serem alcançados pela administração, em benefício da 
sociedade goiana;

Considerando que, do ponto de vista da eficiência, a 
qualificação e treinamento continuados dos Servidores Públicos são 
indispensáveis para que se possa prestar, efetivamente, um serviço 
público de qualidade e que esteja em pleno acordo com as normas 
regulamentares (Leis, Decretos e outros), a fim de proporcionar a 
toda sociedade, em geral, um atendimento de excelência;
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