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Diário Oficial
Estado de Goiás

PODER EXECUTIVO
ATOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria de Estado da Casa Civil
<#ABC#279715#1#329825>

PORTARIA Nº 93, DE 24 DE JANEIRO DE 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL, no uso 
da competência que lhe foi delegada pelo inciso II do art. 1º do 
Decreto nº 9.375, de 2 de janeiro de 2019, com fundamento no art. 
61 da Lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, e no art. 23 da Lei nº 
13.909, de 25 de setembro de 2001, também tendo em vista o que 
consta do Processo nº 202100006079589,

RESOLVE:

Art. 1º  Exonerar, a pedido, WALDENOR RAMONE 
JUVITO PAIVA GOMES, CPF nº 035.863.071-10, do cargo efetivo 
de Professor, Nível III, do Quadro Permanente do Magistério, da 
Secretaria de Estado da Educação.

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, mas seus efeitos retroagem a 11 de dezembro de 2021.

Goiânia, 24 de janeiro de 2022.

Jorge Luís Pinchemel
<#ABC#279715#1#329825/>

Protocolo 279715
<#ABC#279717#1#329828>

PORTARIA Nº 94, DE 24 DE JANEIRO DE 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL, no uso 
da competência que lhe foi delegada pelo inciso II do art. 1º do 
Decreto nº 9.375, de 2 de janeiro de 2019, com fundamento no art. 
61 da Lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, e no art. 23 da Lei nº 
13.909, de 25 de setembro de 2001, também tendo em vista o que 
consta do Processo nº 202100006078199,

RESOLVE:

Art. 1º  Exonerar, a pedido, TELMA RODRIGUES, CPF nº 
026.303.381-34, do cargo efetivo de Professor, Nível IV, do Quadro 
Permanente do Magistério, da Secretaria de Estado da Educação.

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, mas seus efeitos retroagem a 4 de novembro de 2021.

Goiânia, 24 de janeiro de 2022.

Jorge Luís Pinchemel
<#ABC#279717#1#329828/>

Protocolo 279717

Secretaria de Estado da Casa Militar
<#ABC#279632#1#329730>

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
01/2022-SECAMI

Às 10:49 horas do dia 24 de janeiro de 2.022, após constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 
da Secretaria de Estado da Casa Militar, homologa a adjudicação 
referente ao Processo 202100015001870, Pregão 001/2022.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO
Lote nº: 1 - LOTE 01 DISPUTA GERAL
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 30.734.754/0001-36 - INGA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI
Valor Total: R$ 101.158,80
Lote nº: 2 - LOTE 02 DISPUTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 02.312.216/0001-18 - AVÍCOLA GOIÁS 
COM. DE FRIOS LTDA
Valor Total: R$ 32.438,92

Luiz Carlos Alencar - Coronel QOPM
Secretario Chefe da Casa Militar

<#ABC#279632#1#329730/>

Protocolo 279632

Secretaria de Estado da Administração
<#ABC#279590#1#329683>

Edital
EDITAL N. 005 DE 06 DE SETEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE 
GOIÁS - PM/GO - RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
O Secretário de Estado de Administração, no uso de suas atribuições 
que lhe confere a Lei Estadual n. 20.491, de 06 de fevereiro de  
2019, considerando autorização governamental constante no 
Processo n. 2016000005002371 e tendo em vista o que consta no 
Artigo 37, inciso II da Constituição Federal, para ingresso na Polícia 
Militar do Estado de Goiás no cargo de Soldado de 3º Classe e no 
cargo de Cadete, mediante as normas e condições estabelecidas 
neste Edital, torna pública o resultado final da avaliação psicológica, 
em atendimento ao cumprimento de decisão judicial do candidato 
abaixo:

SOLDADO DE 3ª CLASSE HOMEM - GOIÂNIA
INSCRIÇÃO NOME RESULTADO

394510 DIEGO CARVALHO 
ALCANTARA

APTO

Gabinete do Secretário de Estado da Administração, aos 21 dias do 
mês de janeiro de 2022.
BRUNO MAGALHÃES D ABADIA
Secretário de Estado da Administração
<#ABC#279590#1#329683/>

Protocolo 279590
<#ABC#279740#1#329853>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022
ABERTURA
O Secretário de Estado da Administração de Goiás - SEAD, no uso 
de suas atribuições conferidas pela Lei Estadual Nº 20.491 de 25 
de junho de2019, mediante as condições estipuladas neste Edital, 
em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições 
atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA a realização de Concurso 
Público, autorizado nos termos do processo administrativo Nº 
202100004109140, sob o regime estatutário, observado o Plano 
de Cargos e Remuneração estruturado pela Lei nº 20.196 de 06 de 
julho de 2018, para provimento de vagas do seu quadro de pessoal.
O Concurso Público será executado pelo Instituto AOCP, com sede 
na Avenida Dr. Gastão Vidigal, nº 959 - Zona 08, CEP 87050-440, 
Maringá/PR, endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br e correio 
eletrônico candidato@institutoaocp.org.br.
O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas existentes, 
sob regime estatutário, no quadro de servidores da Secretaria de 
Estado da Administração do Estado de Goiás - SEAD, de acordo 
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Diretoria

Estado de Goiás
Imprensa Oficial do Estado de 

Goiás

Rua SC-1, nº 299 - Parque Santa Cruz
CEP: 74.860-270 - Goiânia - Goiás

Fones:  3201-7663 / 3201-7639 / 99220-1032
www.abc.go.gov.br

Reginaldo Alves da Nóbrega Júnior
Presidente

Rafael dos Santos Vasconcelos
Diretor de Telerradiodifusão, Imprensa Oficial e Site

Luiz Fernando Dibe
Diretor de Gestão Integrada

Previsto Custódio dos Santos
Gerente de Imprensa Oficial e Mídias Digitais

com a Tabela 2.1 do Edital e tem prazo de validade de 2 (dois) 
anos a contar da data de homologação do certame, podendo ser 
prorrogado por igual período a critério da Secretaria de Estado da 
Administração do Estado de Goiás - SEAD.
1 DAS VAGAS
1.  São oferecidas 329 (trezentas e vinte e nove) vagas distribuídas 
em várias funções, sendo 312 (trezentas e doze) vagas para ampla 
concorrência e 17 (dezessete) vagas para Pessoa com Deficiência. 
Os cargos/funções e quantitativo de vagas estão definidos na Tabela 
2.1 do referido Edital.
1.2 Os requisitos e as atribuições dos cargos estão relacionados no 
Anexo I do Edital.
2 DA REMUNERAÇÃO
2.1 A remuneração bruta inicial é de R$4.838,66 (quatro mil, 
oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos) para todos 
os cargos; auxílio-alimentação de que trata a Lei estadual nº 19.951, 
de 29 de dezembro de 2017, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais).
3 DA CARGA HORÁRIA SEMANAL
3.1 A carga horária semanal para todos os cargos será de 40 
(quarenta) horas semanais.
4 DA INSCRIÇÃO
4.1 As inscrições para o Concurso Público da Secretaria de Estado 
da Administração de Goiás - SEAD serão realizadas somente via 
internet. Não serão aceitas inscrições efetuadas de forma diversa da 
estabelecida neste item.
4.2 O período para a realização das inscrições será a partir das 
09h00min do dia 09/02/2022 às 23h59min do dia 10/03/2022, 
observado horário oficial de Brasília/DF, através do endereço 
eletrônico www.institutoaocp.org.br.
4.3 O valor da taxa de inscrição será de R$ 100,00 (cem reais).
5 DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
5.1 A seleção dos candidatos será realizada em 02 (duas) etapas, 
sendo elas: Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório e 
Prova de Títulos, de caráter classificatório.
5.2 Os conteúdos programáticos referentes à Prova Objetiva são os 
constantes do Anexo II do Edital.
5.3         A Prova Objetiva terá um valor total de 160 (cento e sessenta) 
pontos, e será composta de 100 (cem) questões distribuídas por 
áreas de conhecimento. Cada questão da Prova Objetiva terá 5 
(cinco) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) 
alternativa correta, pontuadas conforme as Tabelas do item 9. 
Será atribuída pontuação 0 (zero) às questões com mais de uma 
opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou 
preenchidas a lápis.
5.3.1 Para permanecer no certame, o candidato deverá, além de não 
ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital:
a) obter no mínimo 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima 
possível da Prova Objetiva, ou seja, 80 (oitenta) pontos do total.
b) não obter 0 (zero) pontos em quaisquer das áreas de conhecimento 
da Prova Objetiva.
5.4 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será realizada para 
todos os cargos.
5.4.1 Somente poderá participar desta fase do certame o candidato 
que obter obtiver a pontuação estabelecida no subitem 9.4 do Edital, 
e que estiver classificado até o limite disposto na Tabela 12.1, além 
de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos no Edital.
5.4.2      Todos os candidatos empatados com o último colocado, 
na Prova Objetiva, dentro do limite disposto na Tabela 12.1, serão 
convocados para a Prova de Títulos.

5.4.3      Os candidatos não classificados dentro do número máximo 
estabelecido na Tabela 12.1, ainda que tenham a nota mínima 
prevista no subitem 9.4, não serão convocados para a Prova de 
Títulos e estarão automaticamente desclassificados no Concurso 
Público.
5.4.4 A Prova de Títulos será avaliada numa escala de 0 (zero) a 20 
(vinte) pontos, de acordo com a Tabela 12.2 do Edital;
6 SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE VAGA PARA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA - PCD
6.1 1       Às pessoas com deficiência serão reservados 5% (cinco por 
cento) das vagas destinadas ao concurso, desde que as atribuições 
do cargo sejam compatíveis com a deficiência. As disposições deste 
Edital, referentes às Pessoas com Deficiência são correspondentes 
às da Lei Estadual nº 14.715/2004.
6.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior 
resulte em número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos) 
este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, 
nos termos do § 2º do artigo 1º da Lei Estadual nº 14.715/2004.
6.1.2 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como PcD 
poderá impetrar recurso, em formulário próprio disponível no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, no período das 
0h00min do dia 18/03/2022 até as 23h59min do dia 22/03/2022, 
observado horário oficial de Brasília/DF.
6.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se 
enquadrarem na Lei Estadual nº 14.715/2004.
7 DA NOTAL FINAL E CLASSIFICAÇÃO
7.1 Será considerado aprovado no Concurso Público o candidato 
que obtiver a pontuação e a classificação mínimas exigidas para 
aprovação, nos termos deste Edital.
7.1.1      Os candidatos serão classificados em ordem decrescente 
de nota final, observado o cargo em que concorrem.
7.2         Para todos os cargos, a Nota Final dos candidatos habilitados 
será igual à soma das notas obtidas na prova objetiva e na Avaliação 
de Títulos.
7.3 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, 
sucessivamente, o candidato que:
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos, até a data de publicação do resultado 
e classificação deste concurso, conforme artigo 27, parágrafo único, 
do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003).
b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos;
c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa;
d) obtiver maior pontuação em Raciocínio Lógico e Matemático;
e) obtiver maior pontuação na Prova de Títulos.
f) comprovar ter exercido efetivamente a função de jurado no período 
entre a data da publicação da Lei nº 11.689/2008 e a data de término 
das inscrições deste concurso.
g) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade 
(exceto os enquadrados na alínea “a” deste subitem), considerando 
dia, mês, ano e, se necessário, hora e minuto do nascimento.
8 DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
8.1 O resultado final do Concurso Público, após decididos todos os 
recursos interpostos, será homologado pela Secretaria de Estado 
da Administração de Goiás - SEAD e publicado em Diário Oficial do 
Estado e no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br em duas 
listas, em ordem classificatória, com pontuação: uma lista contendo 
a classificação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos 
com deficiência, e outra somente com a classificação dos candidatos 
com deficiência.
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Gabinete do Secretário de Estado da Administração, aos 24 dias 
do mês de janeiro de 2022.
BRUNO MAGALHÃES D ABADIA
Secretário de Estado da Administração

ANEXO I - DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022

CARGO: 401 - ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL 
- AGRIMENSURA
Atribuições: Executar os processos que envolve serviços 
topográficos (do Estado ou em demanda com o Estado), de acordo 
com as seguintes normas: Resolução Nº 313, de 26/09/1986; 
Resolução Nº 1.010, de 22/08/2005; Resolução CONFEA Nº 
1095 de 29/11/2017; sendo: elaboração de pareceres técnicos em 
demandas jurídicas envolvendo imóveis urbanos ou rurais; defesa 
do Patrimônio Público Estadual; desapropriações e servidões; ser 
assistente técnico de perícias judiciais de imóveis que demandam 
com o estado; demais serviços relativos e relacionados a topografia; 
executar outros trabalhos técnicos ou administrativos inerentes 
à sua área de atuação; exercer outras funções de acordo com as 
atribuições estabelecidas para o cargo.
CARGO: 402 - ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL 
- ARQUITETURA
Requisitos: Curso Superior completo em Arquitetura fornecido por 
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, acrescido de 
comprovação de registro no Conselho de Classe - CAU.
Atribuições: Realizar estudos urbanísticos e formular recomendações, 
objetivando orientar o desenvolvimento de projetos de arquitetura, 
layout, mobiliário; elaborar projetos urbanísticos, paisagísticos e 
arquitetônicos; orientar e fiscalizar a execução de projetos; participar 
da fiscalização das posturas urbanísticas; analisar projetos de 
obras públicas; realizar estudos e elaborar projetos, objetivando a 
preservação do patrimônio da SEAD; participar das discussões e 
elaborar propostas para o orçamento plurianual; exarar pareceres 
em questões afetas à sua área de atuação e de sua competência; 
analisar requerimentos e outros expedientes enviados pelo Secretário 
de Administração, manifestando-se, quando for caso ou quando 
solicitado a fazê-lo; elaborar estudos com vistas a implantação e 
viabilidade de unidades de Atendimento ao Cidadão; participar no 
desenvolvimento de projetos com equipes multidisciplinares; propor 
e participar na definição de normas de funcionamento e organização 
do setor de desenho, arquivo de projetos e mapoteca; exercer outras 
funções de acordo com as atribuições estabelecidas para o cargo.
CARGO: 403 - ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - 
ENGENHARIA I
Requisitos: Curso Superior completo em Engenharia Civil fornecido 
por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, acrescido 
de comprovação de registro no Conselho de Classe - CREA.
Atribuições: Efetuar a gestão dos processos de manutenção predial 
das instalações físicas das unidades integrantes dos órgãos ou 
entidades da administração pública estadual, especialmente a 
manutenção preditiva, preventiva e corretiva referente a parte 
estrutural, elétrica, cabeamento estruturado, lógica, telefônica, 
hidro-sanitária, proteção contra incêndio, SPDA (proteção contra 
descargas atmosféricas) dentre outros correlatos; realizar avaliação, 
laudos e pareceres técnicos; propor a adoção de ações preventivas 
e/ou corretivas para os casos analisados que envolvam a gestão 
da manutenção predial; padronização, mensuração e controle de 
qualidade; medições de serviços executados, em conformidade 
com as normas vigentes; levantamento de possíveis irregularidades 
ocorridas na execução e medição de obras de manutenção predial 
em geral; coordenar a equipe de fiscalização para instalação, 
montagem, operação, reparo e manutenção das instalações 
prediais; elaboração de projetos e orçamentos; gerir contratos 
terceirizados de manutenção predial que envolvam os serviços 
de manutenção predial em geral, cabendo também a inspeção 
e averiguação de segurança das edificações, o aproveitamento 
e utilização dos recursos alternativos e naturais, a análise de 
questões técnicas e artístico-culturais que possam eventualmente 
incidir sobre as edificações, planejar e desenvolver mecanismos 
de acesso a todas as partes das edificações, bem como planejar, 
projetar, analisar e avaliar técnicas e obras em andamento, além 
de gerenciar a racionalização e o aproveitamento do espaço físico 
das instalações do órgão ou entidade e ainda idealizar e executar 

os mesmos; executar outros trabalhos técnicos ou administrativos 
inerentes à sua área de atuação; exercer outras funções de acordo 
com as atribuições estabelecidas para o cargo.
CARGO: 404 - ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - 
ENGENHARIA II
Requisitos: Curso superior completo em Engenharia Civil fornecido 
por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, acrescido 
de comprovação de registro no Conselho de Classe - CREA.
Atribuições: Executar os processos de avaliação de imóveis urbanos 
(do Estado ou em demanda com o Estado), de acordo com a norma 
NBR 14.653; vistorias de imóveis e das áreas urbanas; elaboração 
de Pareceres Técnicos em demandas jurídicas envolvendo imóveis 
urbanos; emissão de laudos de avaliação; análise de planilhas 
orçamentárias de obras de edificação; defesa do Patrimônio Público 
Estadual; inspeções prediais com diagnóstico de manifestações 
patológicas; desenvolvimento e gestão de programas de 
manutenções preventivas e corretivas em edificações; avaliações 
de glebas urbanizáveis, desapropriações e servidões; perícias 
imobiliárias; ser assistente técnico de perícias judiciais de imóveis 
que demandam com o estado; perícias em edificações; demais 
serviços relativos e relacionados a Engenharia de Avaliações e 
Engenharia Diagnóstica; executar outros trabalhos técnicos ou 
administrativos inerentes à sua área de atuação; exercer outras 
funções de acordo com as atribuições estabelecidas para o cargo.
CARGO: 405 - ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - 
ENGENHARIA III
Requisitos: Curso superior completo em Engenharia Agronômica 
ou Engenharia Agrícola fornecido por instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação, acrescido de comprovação de registro no 
Conselho de Classe - CREA.
Atribuições: Executar os processos de avaliação de imóveis rurais 
(do Estado ou em demanda com o Estado), de acordo com a norma 
NBR 14.653; vistorias de imóveis e das áreas Rurais e expansão 
urbana; elaboração de Pareceres Técnicos em demandas jurídicas 
envolvendo imóveis rurais; emissão de laudos de avaliação; análise 
de planilhas orçamentárias de obras rurais; defesa do Patrimônio 
Público Estadual; confecção de laudos de avaliação para servidões 
administrativa e desapropriações estaduais; desenvolvimento e 
gestão de métodos e metodologias; avaliações de glebas urbanizáveis 
(Involutivo); ser assistente técnico de perícias judiciais de imóveis 
que demandam com o estado; perícias em Parques estaduais; 
serviços relativos e relacionados a Engenharia de Avaliações Rural; 
executar outros trabalhos técnicos ou administrativos inerentes 
à sua área de atuação; exercer outras funções de acordo com as 
atribuições estabelecidas para o cargo.
CARGO: 406 - ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - 
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Requisitos: Curso superior com bacharelado ou licenciatura plena 
em qualquer área fornecido por instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação.
Atribuições: Executar os processos de admissão, afastamento, 
desligamento e aposentadoria de servidores e estagiários; gerir 
e assegurar a atualização constante do sistema de controle de 
frequência, de Folha de Pagamento e das pastas funcionais dos 
servidores; preparar e controlar o plano de benefícios oferecidos 
pelo Poder Executivo estadual, realizando inclusões e exclusões 
de beneficiários, informando aos usuários sobre o funcionamento 
de cada benefício; manter e acompanhar os controles e relatórios 
analíticos sobre a evolução do quadro e custos de pessoal; atualizar 
e emitir guias de impostos, de encargos sociais e de obrigações 
acessórias, encaminhando para pagamento; preparar os relatórios 
de respostas às demandas de auditorias externas; realizar a triagem 
e avaliação de candidatos para vagas de seleção ou movimentação 
interna e de candidatos a estágio, fazendo as observações e 
recomendações em relação à indicação para a vaga; orientar as 
chefias na avaliação do estágio probatório de novos servidores, 
mantendo os registros e controles nas pastas funcionais; orientar 
e acompanhar os novos servidores na fase de integração e 
treinamentos; levantar as necessidades de treinamento; levantar 
e organizar informações sobre os cursos oferecidos no mercado 
e instrutores para subsidiar o processo de contratação; pesquisar 
e cadastrar entidades de treinamento e fornecedores de cursos, 
treinamentos e materiais instrucionais; desenvolver e implementar 
programas de treinamento, educação e desenvolvimento 
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profissional dos servidores, visando melhorar continuamente sua 
capacitação técnica e desempenho individual e coletivo; promover 
o apoio logístico de treinamentos realizados nas dependências do 
órgão ou entidade de atuação e avaliar o resultado dos programas 
de treinamento, propondo, quando necessário, mudanças para 
alcançar o padrão desejado, além de elaborar relatórios sobre 
as atividades realizadas; efetuar a inscrição de participantes em 
treinamentos externos, tomando as providências relacionadas 
com datas, cálculo de custos do treinamento, cotação de valores e 
fornecendo as informações necessárias aos participantes; conduzir 
programas de treinamento e integração de novos servidores, visando 
sua rápida adaptação e entrosamento com as respectivas equipes; 
atuar como instrutor de cursos ou palestras relacionadas com a 
área de recursos humanos; acompanhar a realização das pesquisas 
de clima organizacional; participar do processo de concepção e 
desenvolvimento de novos projetos ou ações, tais como mediação 
de conflitos, clima organizacional, qualidade de vida no trabalho etc.; 
coordenar o processo de avaliação de desempenho; participar de 
trabalho na área de controle interno e elaborar pareceres técnicos 
que requeiram conhecimentos especializados na área de gestão 
de pessoas; executar outros trabalhos técnicos ou administrativos 
inerentes à sua área de atuação; exercer outras funções de acordo 
com as atribuições estabelecidas para o cargo.
CARGO: 407 - ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - 
LICITAÇÕES E CONTRATOS
Requisitos: Curso superior completo com bacharelado ou licenciatura 
plena em qualquer área fornecido por instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação.
Atribuições: Executar os processos de aquisição de bens, obras e 
serviços para a administração pública, gerir e fiscalizar contratos 
administrativos e administrar estoques de bens, buscando eficiência 
e efetividade no processo de abastecimento do poder público.
Especificamente na área de licitações, o detentor do cargo deverá 
ser capaz de: planejar um processo aquisitivo; identificar o fluxo 
de informações referentes aos processos aquisitivos; identificar as 
fases da licitação; confeccionar Estudos Técnicos Preliminares; 
identificar os riscos inerentes à aquisição com a consequente 
elaboração da Matriz de Riscos; elaborar pesquisas e formação 
de preços de referência; confeccionar Termos de Referência, 
Anteprojetos, Projetos Básicos ou Executivos, conforme o caso; 
elaborar minutas contratuais; fazer publicar os atos oficiais nos 
meios de comunicação devidos em obediência ao Princípio da 
Transparência; realizar licitações nas modalidades prevista em lei; 
participar de equipes/comissões de apoio às licitações; participar 
da elaboração do Plano Anual de Contratações da sua unidade/
entidade de lotação ou onde estiver prestando serviço; elaborar 
Atas de Registro de Preços; gerir Ata de Registro de Preços; prestar 
informações aos órgãos de controle interno e externo, quando 
demandado; responder às impugnações, quando necessário; julgar 
propostas e homologar certames; manter e acompanhar relatórios 
específicos das aquisições realizadas; zelar pelo cumprimento das 
determinações legais na área de atuação; manter-se atualizado 
quanto às normativas referentes à área de atuação; buscar a 
autocapacitação e desenvolvimento pessoal.
Especificamente na área de Gestão e Fiscalização de Contratos, 
o detentor do cargo deverá ser capaz de: elaborar contratos 
administrativos; identificar o fluxo de informações referentes aos 
contratos administrativos; formalizar e alterar contratos; acompanhar 
a execução dos contratos quer seja na função de gestor do mesmo, 
quer seja na função de fiscal; identificar e registrar todas as 
disfunções e dificuldades encontradas na execução dos contratos, 
registrando-as em ambiente próprio; acompanhar e fiscalizar as 
condições de habilitação do contratado durante a execução do 
contrato; propor medidas saneadoras ou corretivas na execução 
contratual; propor sanções ao contratado dentro dos estritos 
ditames legais e cláusulas contratuais; acompanhar os prazos e 
o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos; identificar e zelar 
para que as condições de armazenamento dos objetos adquiridos 
sejam observadas, orientando a área de estoque quanto aos 
procedimentos a serem realizados; manter-se atualizado quanto às 
normativas referentes à área de atuação; exercer outras funções de 
acordo com as atribuições estabelecidas para o cargo.

CARGO: 408 - ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Requisitos: Curso superior completo na área de tecnologia da 
Informação por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.
Atribuições: Propor, planejar, acompanhar, executar e controlar 
projetos, processos e procedimentos que envolvam sistemas de 
informação; analisar e propor métodos e processos de trabalho, 
estudar parâmetros, monitorar e melhorar os processos; levantar, 
analisar, modelar e documentar os processos e as regras de negócio; 
realizar o levantamento e a documentação dos requisitos relativos 
aos sistemas de informação; validar os requisitos levantados através 
da prototipagem dos sistemas de informação; elaborar propostas de 
alteração ou criação de novos sistemas com base nos requisitos 
apresentados; realizar a modelagem do banco de dados, em todas as 
suas camadas; codificar e testar rotinas, módulos e sistemas, incluindo 
manutenções corretivas e evolutivas, bem como desenvolvimento 
de novas soluções tecnológicas; revisar e otimizar códigos de 
maneira a torná-los mais eficientes, encontrar erros e desvios de 
funcionamento, e utilizar melhores práticas para a sua correção; 
atuar na integração de sistemas e na proposição de alternativas 
de soluções tecnológicas, soluções de erros e de problemas 
técnicos; elaborar procedimentos de execução, definir e realizar 
procedimentos de prototipação, homologação e testes referentes 
aos sistemas; acompanhar todo o ciclo de vida desenvolvimento de 
softwares, desde sua concepção até a sua operação assistida em 
produção, realizando o suporte técnico e a orientação aos usuários 
internos e externos dos sistemas de informação; utilizar metodologia 
ágil no desenvolvimento das aplicações, serviços, módulos e 
sistemas; atender aos objetivos estabelecidos quanto à qualidade, 
custos, prazos e benefícios; trabalhar em conjunto com o cliente e 
os membros da equipe a fim de planejar e propor soluções relativas 
aos sistemas da informação; elaborar relatórios gerenciais analíticos 
e técnicos, dados estatísticos, gráficos, tabelas, apresentações, 
comunicados, manuais, normas e procedimentos; participar 
ativamente das reuniões de acompanhamento dos projetos de 
sistemas de informação, sugerindo melhorias e solucionando 
conflitos; mensurar, estabelecer e monitorar metas e indicadores de 
desempenho dos projetos; realizar estudos de viabilidade e ações 
diversas relacionadas a sistemas de informação; documentar as 
implementações realizadas; trabalhar em projetos específicos de 
front-end, backend e integração entre sistemas e módulos; realizar 
testes unitários em ambiente de desenvolvimento; realizar suporte 
técnico e orientação aos usuários internos e externos dos sistemas; 
exercer outras funções de acordo com as atribuições estabelecidas 
para o cargo.
CARGO: 409 - ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - 
APOIO JURÍDICO DO TESOURO ESTADUAL
Requisitos: Curso superior completo em bacharelado em Direito.
Atribuições:
Desenvolver atividades de apoio jurídico junto ao Tesouro Estadual, 
auxiliando na elaboração e padronização de Despachos, Notas 
Técnicas, Ofícios, Anteprojetos de Leis e autógrafos, Instruções 
Normativas, Ofícios Circulares; gerir atuação e tramitação dos 
processos administrativos no Sistema SEI; elaborar resposta nas 
demandas da Ouvidoria Fazendária, em conformidade com Lei de 
Acesso às Informações (LAI); auxiliar nas consultas dos órgãos 
do Estado quanto às questões jurídico-financeiras; prestar apoio à 
Subsecretaria do Tesouro Estadual na elaboração e interpretação 
de minutas de contratos, convênios, atividades de fomento e outros 
instrumentos legais; promover o assessoramento dos projetos 
que estão sendo elaborados pelas equipes do Tesouro Estadual; 
auxiliar e prestar apoio nas atividades relacionadas ao Compliance; 
acompanhar todos os atos relativos a licitações e contratos que 
envolvam o Tesouro Estadual; exercer outras funções de acordo 
com as atribuições estabelecidas para o cargo.
CARGO: 410 - ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - 
CONTABILIDADE DO TESOURO ESTADUAL
Requisitos: Curso Superior completo em Ciência Contábeis 
fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, 
acrescido de comprovação de registro no Conselho de Classe de 
Contabilidade - CFC.
Atribuições: Organizar os trabalhos inerentes ao serviço de 
contabilidade do Estado de Goiás, nos termos do Decreto Estadual 
nº 9.069, de 10 de outubro de 2017; planejar o sistema de registros 
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e operações contábeis atendendo às necessidades administrativas 
e as exigências legais; inspecionar regularmente a escrituração 
contábil; controlar e participar do trabalho de análise e conciliação de 
contas; proceder ou orientar a classificação e avaliação de despesas; 
elaborar relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e 
financeira da Unidade; acompanhar a formalização de contratos no 
aspecto contábil; analisar, acompanhar e fiscalizar a implantação e 
a execução de sistemas financeiros e contábeis; informar e orientar 
sobre o registro contábil do pagamento a fornecedores e às unidades 
administrativas; contabilizar todas as operações financeiras com 
controle de saldos bancários; acompanhar empenhos e pagamentos 
diversos e garantir o recolhimento dos tributos federais e municipais; 
acompanhar a execução das obrigações acessórias de acordo 
com a legislação tributária; realizar mensalmente a conformidade 
contábil; acompanhar e assessorar a realização da conformidade 
de Gestão pelo Ordenador/Substituto; acompanhar o controle 
do registro contábil dos suprimentos de fundos; acompanhar os 
controles de todos os convênios firmados pela unidade; promover 
os ajustes contábeis no Sistema Contábil das movimentações de 
Almoxarifado e Patrimônio; acompanhar o encerramento anual das 
contas contábeis fazendo os ajustes necessários; auxiliar as áreas 
planejamento e orçamento quanto aos registros contábeis; elaborar 
relatórios gerenciais para atendimento das demandas do Ordenador 
de Despesa; responder tecnicamente pelas unidades orçamentárias 
responsável juntos aos órgãos de controle interno e externo; 
implantar sistemas informatizados dimensionando requisitos e 
funcionalidades dos sistemas; realizar suporte técnico e orientação 
aos usuários internos e externos dos sistemas; elaborar e monitorar 
relatórios gerenciais - analíticos e técnicos -, dados estatísticos, 
gráficos, tabelas, apresentações, comunicados, manuais, normas e 
procedimentos; exercer outras funções de acordo com as atribuições 
estabelecidas para o cargo.
CARGO: 411 - ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - 
ORÇAMENTO E FINANÇAS DO TESOURO ESTADUAL
Requisitos: Curso Superior Completo em Economia, Engenharia 
Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica ou Engenharia de 
Produção fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação.
Atribuições: Supervisionar, orientar e coordenar a execução 
de serviços relativos a propostas orçamentárias, projeções de 
despesas, custos de serviços, acompanhamento orçamentário e 
outros assuntos econômico-financeiros; realizar estudos, pesquisas, 
análises e interpretações da legislação econômico-financeira; 
realizar estudos, pesquisas, análises e interpretações da 
legislação econômico-fiscal e orçamentária; planejar, definir e 
coordenar a metodologia e a execução de pesquisas e estudos 
econômicos, financeiros e estatísticos; orientar e participar da 
elaboração dos planos e programas orçamentários; acompanhar 
as alterações da legislação financeira; efetuar levantamentos 
destinados à estruturação de indicadores para acompanhamento 
de programas de trabalho; realizar estudos econômicos e 
financeiros, apresentando soluções para consultas formuladas; 
emitir parecer sobre assuntos econômicos, sugerindo soluções que 
atendam a problemática econômica financeira; efetuar cálculos de 
estimativa de custo e o exercício de outras atividades correlatas; 
apoiar técnico e operacionalmente o planejamento e na execução 
orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração 
direta, autárquica e fundacional, especialmente na elaboração do 
Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) do Estado, do 
Projeto da Lei Orçamentaria Anual (LOA) e do Plano Plurianual do 
Estado (PPA); gerir sistemas de gerenciamento orçamentário de 
financeiro; acompanhar a programação e execução orçamentária 
e financeira; elaborar minutas de atos normativos que versem 
sobre o planejamento e a execução orçamentária e financeira; 
elaborar estudos e projetos com vistas a melhoria da performance 
das finanças públicas; exercer outras funções de acordo com as 
atribuições estabelecidas para o cargo.

ANEXO II - DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022

CONHECIMENTO GERAIS PARA TODOS OS CARGOS
Língua Portuguesa: Leitura e análise de textos de diferentes 
gêneros textuais. Linguagem verbal e não-verbal. Mecanismos de 
produção de sentidos nos textos: polissemia, ironia, comparação, 
ambiguidade, citação, inferência, pressuposto. Significados 

contextuais das expressões linguísticas. Organização do texto: 
Fatores de textualidade (coesão, coerência, intertextualidade 
informatividade, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade). 
Progressão temática. Sequências textuais: descritiva, narrativa, 
argumentativa, injuntiva, dialogal. Tipos de argumento. 
Funcionalidade e características dos gêneros textuais oficiais: 
ofício, memorando, e-mail, carta comercial, aviso, e-mail etc. 
Uso dos pronomes. Pontuação. Características dos diferentes 
discursos (jornalístico, político, acadêmico, publicitário, literário, 
científico etc.). Organização da frase: Processos de coordenação 
e de subordinação. Verbos que constituem predicado e verbos que 
não constituem predicado. Tempos e modos verbais. Concordância 
verbal e nominal. Regência dos nomes e dos verbos. Constituição 
e funcionalidade do Sujeito. Classes de palavras. Formação das 
palavras. Composição, derivação. Ortografia oficial. Fonemas. 
Acentuação gráfica. Variação linguística: estilística, sociocultural, 
geográfica, histórica. Variação entre modalidades da língua (fala 
e escrita). Norma e uso. Manual de redação oficial do Estado de 
Goiás. Crase. Pontuação.
Relação da disciplina com os cargos do edital: faz-se necessário 
o domínio da língua portuguesa no desempenho das funções, 
principalmente para analisar e interpretar documentos, elaborar 
pareceres, relatórios, laudos, bem como quaisquer documentos 
oficiais pertinentes a cada função.
Realidade étnica, social, histórica, Geográfica, Cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás e do Brasil: Formação econômica 
de Goiás: a mineração no século XVIII, a agropecuária nos séculos 
XIX e XX, a estrada de ferro e a modernização da economia 
goiana, as transformações econômicas com a construção de 
Goiânia e Brasília, industrialização, infraestrutura e planejamento. 
Aspectos físicos do território goiano: vegetação, hidrografia, clima 
e relevo. Aspectos da história política de Goiás: os bandeirantes 
e a colonização, o coronelismo e oligarquia na República Velha, a 
Revolução de 1930, aspectos políticos e administrativos de 1930 
até os dias atuais. Aspectos da História Sociocultural de Goiás: o 
povoamento branco, os grupos indígenas, a escravidão e cultura 
negra, os movimentos sociais no campo e a cultura popular goiana. 
Atualidades econômicas, políticas, sociais e culturais do Brasil, 
especialmente do Estado de Goiás.
Relação da disciplina com os cargos do edital: trata-se de conteúdo 
obrigatório, conforme a Lei Estadual nº 14.911/2004, além de ser 
necessário que haja conhecimento dos servidores quanto a realidade 
étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do 
Estado de Goiás e do Brasil, onde exercerão suas funções.
Direito Administrativo e Constitucional: Direito Constitucional; Direitos 
e deveres fundamentais, Direitos e deveres individuais e coletivos, 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 
Direitos sociais. Direitos políticos. Organização do Estado: União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal. Administração Pública. 
Servidores Públicos. Poder constituinte. Normas constitucionais 
relativas à Administração Pública e aos servidores públicos da 
Administração Pública. Finanças Públicas (Título VI, Capítulo II) 
Constituição Federal. Constituição do Estado de Goiás. Do Poder 
Executivo (Capítulo III)
Direito Administrativo: Princípios de Direito Administrativo. Regime 
Jurídico-Administrativo. Lei de Introdução às normas do Direito 
Brasileiro (Decreto-Lei Federal nº 4.657/1942). Da Administração 
Pública: direta e indireta. Atos Administrativos: elementos e atributos. 
Classificações e espécies dos atos administrativos. Anulação, 
revogação e convalidação dos atos administrativos. Competência. 
Contratos administrativos: formalização e espécies. Licitação. 
Lei Federal n.º 8.666/93. Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril 
de 2021. Recursos administrativos: critérios e prazos. Processos 
administrativos. Improbidade Administrativa Agentes públicos: 
agentes políticos e servidores públicos. Controle da Administração 
Pública. Organizações sociais. Lei Estadual n 13.800/2001.
Responsabilidade Civil da Administração. Reparação de dano.
Relação da disciplina com os cargos do edital: Direito Administrativo 
e Constitucional são conteúdos indispensáveis a todo ocupante de 
cargo público, visto que é necessário conhecimento das normas 
constitucionais e administrativas que regulamentam o poder estatal 
e as atividades administrativas do Estado, de forma que exerçam 
suas funções em conformidade com os valores éticos e morais 
pré-estabelecidos, de forma eficiente e legal.
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Raciocínio Lógico e Matemático: Sentenças abertas e fechadas. 
Proposições Simples. Proposições Compostas e os Operadores 
(Conectivos) Lógicos. Tabela-Verdade. Tautologia, Contradição e 
Contingência. Lógica de Primeira Ordem. Quantificadores. Leis 
de Morgan (Negação de uma proposição composta) Negação dos 
Quantificadores. Equivalências lógicas. Lógica de Argumentação, 
Argumentação por Diagramas (Diagramas Lógicos), Argumentação 
por operadores. Funções e equações de 1º e 2º graus. Teoria dos 
Conjuntos. Noções de estatística. Amostragem. Média. Moda. 
Mediana. Variância e desvio padrão. Noções de Probabilidade. 
Análise Combinatória. Noções de matemática financeira. Juros 
simples e compostos. Sistemas de amortização. Juros reais e 
nominais. Taxa de juros efetiva. Taxa de juros proporcional.
Relação da disciplina com os cargos do edital:
O conhecimento de Raciocínio Lógico e Matemático é necessário 
pois influencia diretamente no desempenho profissional, visto que 
a capacidade de raciocínio lógico contribui para a organização e 
a elucidação de situações cotidianas e de crises que necessitam 
de soluções criativas e imediatas. A utilização do raciocínio lógico 
permite, no exercício das funções, que os servidores tenham visão 
crítica, boa argumentação, capacidade de criação e de interpretação 
e posicionamento seguro para o correto enfrentamento de situações 
e problemas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 401 - ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL 
- AGRIMENSURA
Conhecimentos Específicos: Normas aplicáveis a Engenharia 
de Agrimensura; Conceitos de Geodésia e suas aplicações; 
Topografia em geral e suas aplicações: Levantamentos Altimétricos: 
Superfícies de Referência, Nivelamento Geométrico, Nivelamento 
Trigonométrico, Erros nos Nivelamentos, Técnicas de Nivelamento, 
Declividade Instrumentos; Levantamentos Planialtimétricos: 
Posicionamento a partir de dois ângulos e uma distância, 
Posicionamento a partir de três ângulos, Determinação a partir 
de três pontos conhecidos; Desenho Topográfico: Escala Mapa, 
Carta e Planta, Traçado de Alinhamentos, Curvas de Nível, Perfis 
Topográficos, Elementos de um documento cartográfico, Formato 
das folhas Texto Convenções topográficas Legenda, Memorial 
Descritivo, Desenho Assistido por Computador - CAD, Organização 
do CAD para desenhar - Plotagem; Erros na Topografia: Erro 
Verdadeiro e Erro Residual Resolução, Precisão e Exatidão, Desvio 
Padrão como Indicador de Precisão, Equipamentos de Mediação 
e suas Precisões, Precisão na Medição de Distância, Precisão na 
Mediação de Ângulos, Precisão na Medição com Níveis, Precisão 
na Medição com Estação Total, Instrumental Auxiliar, Conceitos da 
NBR 13.133 de 30/06/1994. Resolução nº 313, de 26/09/86 - Dispõe 
sobre o exercício profissional dos Tecnólogos das áreas submetidas 
à regulamentação e fiscalização instituídas pela Lei Federal nº 
5.194, de 24/12/66, e dá outras providências. Resolução Nº 1.010, 
de 22/08/05. Dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos 
profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito 
de atuação dos profissionais inseridos no Sistema Confea/Crea, 
para efeito de fiscalização do exercício profissional.
Relação dos conteúdos com as atribuições do cargo:
O conhecimento especifico nas normas da Engenharia de 
Agrimensura, é importante pois exercício do cargo de Analista de 
Gestão Governamental, área de atuação Engenharia de Agrimensura 
e/ou Tecnologia em Agrimensura, consiste em executar os processos 
que envolve serviços topográficos (do Estado ou em demanda com 
o Estado), de acordo com as referidas normas, e a elaboração de 
Pareceres Técnicos em demandas Jurídicas envolvendo imóveis 
Urbanos ou Rurais; defesa do Patrimônio Público Estadual; 
desapropriações e servidões e perícias judiciais.
CARGO: 402 - ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL 
- ARQUITETURA
Conhecimentos Específicos: Projeto de arquitetura: Métodos 
e técnicas de projeto; coordenação modular e coordenação 
dimensional; programação de necessidades físicas das atividades; 
estudos de viabilidade técnico econômica; Ergonomia nas 
edificações: dimensionamento; iluminação, ventilação, orientação e 
proteção solar, ar-condicionado. Processos e sistemas inovadores 
de construção. Administração de projetos e obras (métodos e 
técnicas); Avaliação de projetos de construções (arquitetônica, 
técnica e econômica). Especificação de serviço e materiais. 

Acessibilidade a Edificações, Espaço e Equipamentos Urbanos; 
Custo da edificação; Conforto ambiental das edificações: condições 
acústicas, térmicas e luminosas; Desempenho de edificações; 
Desenho assistido por computador em Autocad e Revit; Desenho 
urbano; Estudo de mobiliário; Ética e atribuição profissional do 
arquiteto urbanista; Licitações e contratos públicos; Execução e 
fiscalização de obras públicas; Gerenciamento e qualidade da 
construção; Instalações elétricas prediais; Instalações hidráulicas 
e sanitárias; Normas brasileiras de instalações elétrica, hidráulicas 
e obras civis; Materiais e técnicas construtivas; Prevenção contra 
incêndio; Sistemas estruturais; Topografia; Elaboração de projetos 
paisagísticos; Planejamento e Desenvolvimento Urbano Ambiental; 
Métodos de composição de custos e orçamentos de obras; Cálculos 
estatísticos básicos; Proteção do Patrimônio Cultural e Meio 
Ambiente; Informática aplicada à arquitetura;  Legislação urbanística 
e do exercício profissional do arquiteto.
Relação dos conteúdos com as atribuições do cargo:
Relação dos conteúdos com as atribuições do cargo:  no desempenho 
das funções são necessários os conhecimentos em projetos de 
arquitetura, ergonomia, especificações de materiais, normas, dentre 
outros conhecimentos, visto que o servidor irá realizar estudos a fim 
de fazer indicações e orientações quanto ao desenvolvimento de 
projetos técnicos e orçamentários que cabem a área.
CARGO: 403 - ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - 
ENGENHARIA I
Conhecimentos Específicos: Licitações e contratos da administração 
pública: Lei Federal n. 8666 de 23/06/1993 e suas alterações. Lei 
Federal nº 14.133 de 01/04/2021 e suas alterações. Conceito de 
Contratos Administrativos. Classificação e espécies de contratos 
administrativos. Características dos contratos administrativos. 
Cláusulas necessárias nos contratos administrativos. Duração dos 
contratos administrativos. Da formalização dos contratos. Execução 
dos contratos. Recebimento do objeto (definitivo e provisório). 
Controle pelo Tribunal de Contas. Recursos Administrativos, 
Representação e Reconsideração. Tópicos mesclados sobre 
Contratos. Licitações e contratos no âmbito do Estado de Goiás: 
Lei nº 17.928 de 27/12/2012 e suas alterações. Normas e Leis: 
Interpretação de normas (materiais, projetos, execução de obras, 
dimensionamento de estruturas, recomendações técnicas e 
administrativas etc.) e leis aplicadas (procedimentos de licitação) a 
Engenharia Civil. Mecânica de Solos: Origem e Natureza dos Solos. 
Características e Propriedades dos Solos. Classificação dos Solos. 
Estudos geotécnicos (Adensamento, Compactação, Tensões e 
Deformações). Ensaios de Solo, Ensaios de Estruturas (Engenharia 
Civil). Estruturas de Concreto Armado. Dimensionamento de 
Estruturas de Concreto Armado. Características Mecânicas e 
Reológicas do Concreto. Controle Tecnológico de Concreto. Aço para 
concreto armado. Execução de Estruturas de Concreto. Estruturas de 
Concreto Pré-moldado. Estruturas Metálicas. Estrutura de madeira. 
Edificações: Projetos de Edificações. Especificação de materiais 
para Edificações. Movimentos de Terra (Terraplanagem). Instalação 
Elétrica. Eletrotécnica. Instalação hidro sanitárias. Instalações 
Prediais - Esgoto. Instalações Prediais - Drenagem Pluvial. 
Instalações Prediais - Água Fria. Instalação Telefônicas / Rede 
Lógica. Instalação de Gás. Instalação de Prevenção e Combate à 
Incêndio. NBR 9077 - Saídas de Emergência em Edifícios. Chuveiros 
Automáticos/Sprinklers (NBRs 10897, 14987, 16400). NBR 17240 - 
Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio. Extintores de Incêndio 
(NBRs 12693 e 12962). Hidrantes, Mangotinhos e Mangueiras 
(NBRs 13714, 12779 e 11861). SPDA - Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas. Impermeabilização. Alvenaria. Cobertura. 
Revestimentos. Pisos e Pavimentação. Pinturas. Vidros. Conforto 
Ambiental (Térmico, Acústico e Visual). Esquadrias. Projetos 
Especiais: Ar-condicionado, Exaustão/Ventilação, Elevadores e 
Para-raios. Ar-condicionado, Sistemas de Exaustão e Ventilação. 
Elevadores. Para-Raios (SPDA). Patologia e Recuperação de 
Edificações. Práticas Executivas de Obras e Serviços (Edificações). 
Controle Tecnológico em Edificações. Execução de Obras: 
Planejamento, projeto e execução de obras (edificações, hidro 
sanitárias, elétricas etc.), implantação do canteiro, cronograma, 
orçamento, gestão de pessoal, segurança na construção civil 
(Normas Regulamentadoras (NR) da Segurança e da Medicina 
do Trabalho), processos construtivos (fundações superficiais e 
profundas, alvenarias, estruturais, sistemas hidráulicos e elétricos, 
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esquadrias, impermeabilização, coberturas e acabamentos); traços 
e dosagens. Manutenção e Inspeção Predial (NBR 5.674 e outros). 
Responsabilidade sobre a Edificação. Gerenciamento de Obras: 
Objetivos principais: gerenciamento de projetos, de suprimentos de 
recursos financeiros e da construção; Planejamento, organização do 
empreendimento; Papel do gerente do empreendimento; Benefícios 
e custos do gerenciamento; Controle de qualidade, Orçamento na 
Construção Civil: estimativas de custos; composições analíticas 
unitárias; taxa de benefícios e despesas indiretas (BDI); encargos 
sociais trabalhistas; Índice Nacional de Custos da Construção 
(INCC). Hidráulica. Projetos (Obras Hídricas). Mecânica dos Fluidos. 
Principais estruturas hidráulicas (barragens, soleiras, órgãos 
extravasores etc.) Obras de Saneamento. Sistema de Abastecimento 
de água (NBR 12213, NBR 12217 e NBR 12218). Sistema de Coleta 
de Esgoto (NBR 9648 e 9649). Drenagem Pluvial. Engenharia 
Legal. Avaliações, Perícias e Laudos Técnicos na Engenharia Civil. 
Engenharia de Avaliações. NBR 14.653 (partes 1 e 2) - Avaliações 
de Imóveis. NBR 13.752 - Perícias de Engenharia na Construção 
Civil.
Relação dos conteúdos com as atribuições do cargo:  no desempenho 
das atividades é necessário que o servidor tenha conhecimentos 
sobre processos de licitação, visto que precisará gerir contratos em 
geral que sejam pertinentes as atividades do cargo e conhecimentos 
técnicos da área de Engenharia Civil, desempenhar as funções 
de gerir manutenções preditivas, preventivas e corretivas e assim 
gerar avaliações, laudos e pareceres técnicos sobre os serviços de 
sua responsabilidade. Também se faz necessário conhecimentos 
das normas regulamentadoras de Segurança no Trabalho, NBRs e 
legislações em geral para que as atividades sejam desempenhadas 
com segurança e dentro das normas vigentes.
CARGO: 404 - ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - 
ENGENHARIA II
Conhecimentos Específicos: Normas aplicáveis a Engenharia de 
Avaliações; Engenharia Legal (Perícias Judiciais e Extra Judiciais); 
Avaliações de Imóveis Urbanos; Inferência Estatística Aplicada 
às Avaliações de Imóveis Urbanos; Planta de Valores Genéricos: 
Aplicação das avaliações em massa; Avaliações Econômicas 
e Análises de Investimentos; Perícias Imobiliárias; Técnicas 
de Redação e Elaboração de Laudos; Avaliações de Glebas 
Urbanizáveis, desapropriações e servidões; Norma NBR 14653-1 e 
2; Norma NBR 12721. Orçamento na Construção Civil: estimativas 
de custos; composições analíticas unitárias; taxa de benefícios e 
despesas indiretas (BDI); Índice Nacional de Custos da Construção 
(INCC). Análise de planilhas orçamentárias.
Relação dos conteúdos com as atribuições do cargo: para o bom 
desempenho das atividades se faz necessário o conhecimento 
técnico na área de Engenharia Civil para que sejam possíveis 
avaliações de imóveis urbanos e rurais quanto as condições físicas 
e quanto a avaliação econômica a fim de serem emitidos laudos 
e pareceres para defesa do Patrimônio Público bem como para 
a participação do servidor em perícias judiciais. Também se faz 
necessário conhecimentos das NBRs para que as atividades sejam 
desempenhadas dentro das normas vigentes.
CARGO: 405 - ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - 
ENGENHARIA III
Conhecimentos Específicos: Avaliação de imóveis Rurais (do 
Estado ou em demanda com o Estado), de acordo com a norma 
NBR 14.653; Vistorias de imóveis e das áreas Rurais e Expansão 
urbana; Elaboração de Pareceres Técnicos em demandas Jurídicas 
envolvendo imóveis Rurais; Emissão de laudos de avaliação; Análise 
de planilhas orçamentárias de obras Rurais; Confecção de laudos 
de avaliação para servidões administrativa e desapropriações 
estaduais; Desenvolvimento e gestão de métodos e metodologias; 
Avaliações de glebas urbanizáveis (Involutivo); Perícias imobiliárias; 
Perícias judiciais de imóveis; Perícias em Parques estaduais.
Relação dos conteúdos com as atribuições do cargo:  para o 
desempenho das atividades se faz necessário o conhecimento 
técnico na área de Engenharia Agronômica ou Agrícola, voltado para 
perícias e avaliações de imóveis rurais e urbanos a fim de defender 
o Patrimônio Público Estadual.

CARGO: 406 - ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - 
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Conhecimentos Específicos:
Comportamento Organizacional - Teorias da motivação. Motivação 
e recompensas intrínsecas e extrínsecas. Motivação e contrato 
psicológico. Percepção, atitudes e diferenças individuais. 
Liderança e poder. Teorias da liderança. Gestão de equipes. 
Gestão participativa. Desempenho e suporte organizacional. 
Desenvolvimento Organizacional. Processo de desenvolvimento de 
grupos. Administração de conflitos. Qualidade de Vida no trabalho. 
Clima organizacional. Cultura organizacional. Métodos e técnicas de 
pesquisa organizacional. Modelos de Gestão de Pessoas - Evolução 
dos modelos de gestão de pessoas. Fatores condicionantes de cada 
modelo. Gestão Estratégica de Pessoas. Conceito e tipologia de 
competências. Conceitos de complexidade da atividade e de espaço 
ocupacional. Gestão de Pessoas por Competências. Competência 
como elo entre indivíduo e organização. Modelo Integrado de Gestão 
por Competências e Resultados. Possibilidades e limites da gestão 
de pessoas no setor público. Processos de Gestão de Pessoas 
nas Organizações - Identificação e priorização de competências 
importantes para o negócio. Mapeamento de perfis profissionais por 
competências. Avaliação 360º. Reunião devolutiva de resultados. 
Recrutamento e Seleção. Seleção por competências. Critérios de 
reconhecimento e recompensa. Remuneração por Competências. 
Gestão do desempenho. Gestão de clima e cultura organizacional. 
Gestão de Mudanças: Conceito de mudança. Mudança e inovação 
organizacional. Dimensões da mudança: estratégia, cultura 
organizacional, estilos de gestão, processos, estrutura e sistemas 
de informação. Diagnóstico organizacional. Análise dos ambientes 
interno e externo. Análise das partes interessadas (stakeholders). 
Gestão de processos de mudança organizacional. Estratégias 
para obter sustentação ao processo de mudança. O papel da alta 
administração. Formação de agentes de mudança. Comunicação 
ativa. Formas de lidar com as configurações de poder.  Estatuto do 
Servidor Público do Estado de Goiás - Lei Estadual n.º 20.756, de 
28/01/2020 e posteriores atualizações. Decreto Estadual nº 9.802, 
de 26/01/2021. (Decreto da Folha de Pagamento), Lei Estadual 
nº 20.491, de 25/06/2019 e alterações posteriores (Estrutura 
administrativa), Decreto-Lei nº 5.452 de 01/05/1943 (Consolidação 
das Leis do Trabalho), Lei Complementar Estadual Nº 161, de 
30/12/20 (Regime Próprio de Previdência Social do Estado de 
Goiás), Manual de orientação do eSocial.
Imposto de Renda: Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 
Natureza. Critérios orientadores. Renda e Proventos. Conceito. 
Disponibilidade Econômica ou jurídica. Acréscimo patrimonial. 
Princípios do Imposto de Renda. Tributação das pessoas físicas. 
Incidência. Rendimento. Rendimento Tributável. Rendimentos 
isentos ou não tributáveis. Tributação exclusiva. Deduções. 
Contribuintes. Responsáveis. Domicílio Fiscal. Base de cálculo. 
Alíquotas. Lançamento. Cálculo do tributo. Período de apuração. 
Recolhimento Complementar. Tributação Definitiva.
Legislação Previdenciária do Regime Geral: Finalidade e princípios 
básicos da Previdência Social.  Regime Geral de Previdência 
Social. Segurados obrigatórios. Filiação e inscrição. Conceito, 
características e abrangência: empregado, empregado doméstico, 
contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial. 
Segurado facultativo: conceito, características, filiação e inscrição. 
Trabalhadores excluídos do Regime Geral. Financiamento da 
Seguridade Social. Salário-de-contribuição. Conceito. Parcelas 
integrantes e parcelas não integrantes. Limites mínimos e máximos.  
Restituição e compensação de contribuições.  Lei Federal nº 8.212, 
de 24/07/91 e alterações posteriores.  Lei Federal nº 8.213, de 
24/07/91 e alterações posteriores.
Relação dos conteúdos com as atribuições do cargo:  o cargo 
em questão tem como atribuição a gestão e o desenvolvimento 
de pessoas, bem como a execução de atividades em geral sobre 
folha de pagamento e procedimentos de RH, para tanto, se fazem 
necessários conhecimentos acerca da evolução da área de recursos 
humanos, bem como de toda a parte que envolve a área de gestão 
de pessoas (comunicação, seleção, desenvolvimento, recrutamento 
e seleção etc.), e legislações, programas e normas pertinentes a 
área).
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CARGO: 407 - ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - 
LICITAÇÕES E CONTRATOS
Conhecimentos Específicos: Licitação: aspectos gerais, princípios 
constitucionais, dispensa e inexigibilidade, tipos e modalidades, 
pregão eletrônico e presencial, documentos para habilitação, fases, 
revogação e invalidação, controle. Contratos: formalização, direitos 
e deveres, execução, alteração, inexecução, extinção, espécies, 
controle. Ambos: Efeitos da legislação nova sobre a legislação 
anterior. Comunicação interpessoal. Gestão de equipes. Liderança. 
Hierarquia. Planejamento e seus ciclos. Avaliação de projetos. 
Gerenciamento de recursos físico-financeiros. Garantias financeiras 
exigíveis para licitação/contratos. Orçamento. Planilhas de custos. 
Enriquecimento ilícito. Uso e abuso de poder. Redação Oficial. 
Constituição do Estado de Goiás, de 05/10/89. Lei Estadual nº 
20.491, de 25/06/19 e suas alterações (Estabelece a organização 
administrativa do Poder Executivo e dá outras providências). Lei 
Estadual nº 13.800, de 18/01/01 (Regula o Processo Administrativo 
no âmbito da Administração Público do Estado de Goiás). Lei 
Estadual nº 17.928, de 27/12/12 e suas alterações (Dispõe sobre 
normas suplementares de licitações e contratos pertinentes a obras, 
compras e serviços, bem como convênios, outros ajustes e demais 
atos administrativos negociais no âmbito do Estado de Goiás). Lei 
Estadual 20.986, de 06/04/21 (Controle Interno da Administração 
Pública de Goiás). Decreto Estadual nº 9.837, de 23/03/2021 
(Código de Ética). Decreto Estadual nº 9.406, de 18/02/2019 
(Institui o Programa de Compliance Público no Poder Executivo). Lei 
Federal n° 8.666, de 21/06/93 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública) e Lei Federal nº 14.133, de 01/04/21 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos). Decreto Federal nº 10.922, 
de 30/12/2021 (atualização dos valores estabelecidos na Lei nº 
14.133). Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64 (Estatui 
normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos). Lei Federal Complementar n° 123, de 14/12/06 (Institui 
o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte).
Decreto Federal nº 10.024, de 20/09/19 (Regulamenta a licitação, 
na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de 
bens e a contratação de serviços comuns). Decreto Estadual n° 
7.437, de 06/09/11 (Dispõe sobre o Sistema de Registro de Preços 
previsto no art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93). Lei Federal 
n° 10.520, de 17/07/02 (Lei do pregão). Lei Estadual nº 20.489, de 
10/06/19 (Dispõe sobre o Programa de Integridade a ser aplicado 
nas Empresas que contratarem com a Administração Pública 
do Estado de Goiás). Decreto Estadual Nº 9.666, de 21/05/20 
(Dispõe o regulamento da modalidade de licitação denominada 
pregão, nas formas eletrônica e presencial). Decreto Estadual nº 
9.900, de 07/07/21 (Dispõe sobre o procedimento administrativo 
para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens 
e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração 
pública estadual direta, autárquica e fundacional). Decreto Federal 
Nº 8.189, de 21/01/14 (Dispõe sobre a repactuação de preços em 
contratos administrativos de prestação de serviços executados de 
forma contínua). Decreto Estadual n° 7.425, de 18/08/11 (Institui 
o Sistema de Gestão de Suprimentos e Logística no âmbito da 
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, 
regulamenta o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado 
-CADFOR).
Relação dos conteúdos com as atribuições do cargo:  O cargo tem 
como atribuições administrar processos de licitações e contratações, 
para tanto é indispensável o conhecimento das leis e normas que 
regem a atividade de licitação e contratação do poder público, 
conhecendo os processos e modalidades de licitação, bem como ter 
conhecimento quanto à elaboração e administração de orçamentos 
e planilhas de custos a fim de gerenciar os recursos públicos com 
eficiência.
CARGO: 408 - ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Conhecimentos Específicos: 1. Governança e Gestão de TI: 
Fundamentos do ITIL® (v4) e Fundamentos de COBIT (versão 2019). 
Plano Diretor de Informática (PDTI). TI Bimodal. Transformação 
Digital. 2. Gestão de Processos de Negócio: Gerenciamento de 
processos. Cadeia de valor do negócio. Modelagem de processos 

com BPMN (versão 2.0). Técnicas de análise de processos. 
Melhoria de processos. Integração de processos. 3. Gestão de 
Projetos de Software: Conceitos básicos. Processos do PMBOK. 
Gerenciamento da integração, do escopo, do tempo, de custos, de 
recursos humanos, de riscos, das comunicações e da qualidade. 
4. Engenharia de Software: Conceitos de engenharia de software, 
metodologias e modelos de desenvolvimento de software. 
Processo de software: modelos, conceitos, artefatos e atividades. 
Arquitetura de software, Teste de software, Requisito de software e 
Qualidade de software. 5. Desenvolvimento de Software: Modelos, 
Metodologias e Processos de desenvolvimento de software: 
CMMI-DEV, MPS.BR, RUP, Scrum, Kanban e Programação Ágil. 
Ferramentas de desenvolvimento de software (ferramentas CASE) e 
Modelagem de software usando UML (Unified Modelling Language). 
Desenvolvimento Orientado a Objetos: Conceitos fundamentais, 
análise, modelagem e padrões de projeto. Análise de negócios, 
Levantamento de requisitos, Prototipação e Metodologias de Análise 
e Projeto de software. 6. Conceitos de Programação: Algoritmos, 
Estrutura de Dados, Lógica de programação, codificação e teste 
de programas. Conceitos de linguagem de programação Java com 
frameworks Spring Boot e Angular. Conceitos de Web Services e 
padrões SOAP e REST. Ferramentas de controle de versão SVN 
e GIT. 7. Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD), 
Banco de Dados e Modelagem de Dados: Conceitos sobre Sistemas 
Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD): características, 
componentes e funcionalidades. Conceitos sobre Bancos de dados: 
fundamentos, características, componentes e funcionalidades. 
Projeto de Banco de Dados: conceitual, lógico e físico. Modelagem 
de dados. Modelo Entidade-Relacionamento. Projeto lógico e 
físico de Banco de Dados. Normalização do modelo de banco de 
dados. Linguagem de consulta estruturada (SQL-ANSI): Linguagem 
de Manipulação de Dados (DML) e Linguagem de Definição de 
Dados (DDL). Modelagem multidimensional. Bancos de dados 
multidimensionais. 8. Segurança da informação: Conceitos básicos. 
Políticas de segurança. Classificação de informações. Análise de 
vulnerabilidade. Plano de continuidade de negócio. Tratamento 
de Incidentes. Normas ISO 27001 e ISO 27002. Auditoria e 
conformidade.
Relação dos conteúdos com as atribuições do cargo:  para o 
desempenho das funções do cargo, são necessários todos os 
conhecimentos dispostos no conteúdo programático, visto que o 
servidor deverá gerenciar projetos do início ao fim, analisar e propor 
metodologias de trabalho, sugerindo melhorias, elaborar relatórios, 
levantar, analisar e validar requisitos para sistemas de informação, 
acompanhar o desenvolvimento de projeto até a sua efetivação, 
bem como prestar suporte e orientação aos usuários, visando 
sempre a segurança da informação e o desempenho das atividades 
de maneira efetiva.
CARGO: 409 - ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - 
APOIO JURÍDICO DO TESOURO ESTADUAL
Conhecimentos Específicos: Direito Constitucional: 1. 
Constitucionalismo: conceito, evolução histórica e neo-
constitucionalismo. 2. Constituição: conceito, classificação, histórico 
e elementos. 3. Interpretação constitucional: métodos e princípios. 4. 
Estrutura da constituição. 5. Poder Constituinte: conceito e titularidade; 
poder constituinte originário, derivado, difuso e supranacional; 
mutação, recepção, repristinação e desconstitucionalização. 5. 
Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. 6. Controle de 
constitucionalidade: sistema austríaco e sistema norte-americano; 
constitucionalidade e inconstitucionalidade superveniente; histórico 
nas constituições brasileiras; espécies de inconstitucionalidade; 
“Estado de coisas inconstitucional”; momentos de controle; 
controle difuso; controle concentrado; ação direta de incons-
titucionalidade; ação declaratória de constitucionalidade; arguição 
de descumprimento de preceito fundamental; ação direta de in-
constitucionalidade por omissão; representação interventiva; 
controle de constitucionalidade nos estados-membros. 7. 
Princípios fundamentais. 8. Direitos e garantias fundamentais: 
dimensões, características, aplicabilidade e eficácia; direitos e 
deveres individuais e coletivos; direitos sociais; nacionalidade; 
direitos políticos; remédios constitucionais; 9. Organização do 
Estado: forma de governo, sistema de governo e forma de Estado; 
federação brasileira; organização político-administrativa; repartição 
de competências; União, Estados Federados e Municípios; 
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Distrito Federal e Territórios; intervenção; Administração Pública e 
servidores públicos. 10. Organização dos Poderes: separação dos 
poderes. 10.1. Poder Legislativo: Congresso Nacional, Câmara dos 
Deputados e Senado Federal; Deputados e Senadores; reuniões, 
comissões e processo legislativo; fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária. 10.2. Poder Executivo: Presidente e Vice-Presidente 
da República; atribuições e responsabilidade; Ministros de Estado; 
Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. 10.3. Poder 
Judiciário: disposições gerais; Poder Judiciário da União e Poder 
Judiciário estadual; Tribunais Superiores e Conselho Nacional de 
Justiça; súmula vinculante; funções essenciais à justiça. 11. Defesa 
do Estado e das instituições democráticas. 12. Sistema tributário 
nacional. 13. Finanças Públicas. 14. Ordem econômica e financeira. 
15. Ordem social. 16. Constituição do Estado de Goiás.
Direito Administrativo: 1. Princípios de direito administrativo. 2. 
Poderes administrativos: uso e abuso de poder; discricionariedade 
e vinculação; poder normativo ou regulamentar; poder hierárquico; 
poder disciplinar; poder de polícia. 3. Organização administrativa: 
princípios; desconcentração e descentralização; órgãos públicos; 
administração direta e indireta; autarquias; autarquias profissionais, 
territoriais e culturais; agências reguladoras e executivas; consórcios 
públicos; fundações públicas; empresas públicas e sociedades 
de economia mista; Lei das Estatais (Lei federal nº 13.303/2016). 
4. Atos administrativos: atos vinculados e atos discricionários; 
requisitos/elementos e atributos; classificação, espécies e extinção 
dos atos administrativos. 5. Responsabilidade civil do Estado. 6. 
Controle da Administração. 7. Licitações e contratos administrativos: 
Lei federal nº 14.133/2021; Lei estadual nº 17.928/2012. 8. Serviços 
públicos: conceito, princípios e classificação; outorga, delegação, 
concessão, permissão e autorização; Lei federal nº 8.987/1995; 
parceria público-privada; Lei federal nº 11.079/2004. 9. Agentes 
Públicos: conceito e classificação; cargo, emprego e função; 
concurso público; estabilidade; direito de greve; provimento, 
vacância e acumulação de cargos; remuneração, vantagens, 
férias, licenças e afastamentos; responsabilidade dos servidores 
públicos; regime disciplinar; infrações e sanções administrativas; 
processo administrativo disciplinar; processo sumário; Lei estadual 
nº 20.756/2020; Lei estadual nº 20.918/2020. Decreto estadual 
nº 9.837/2021. 10. Improbidade administrativa; 11. Processo 
administrativo (Lei estadual nº 13.800/2001). 12. Intervenção 
do Estado na propriedade: desapropriação, limitação, servidão, 
tombamento, requisição e ocupação temporária. 13. Bens públicos. 
14. Lei de acesso à informação (Lei federal nº 12.527/2011) e Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei federal nº 13.709/2018).
Direito Financeiro: 1. A atividade financeira do Estado e o direito 
financeiro: fontes, premissas e competência legislativa. 2. Princípios 
orçamentários e financeiros. 3. Orçamento público: aspectos, 
natureza jurídica e espécies; créditos adicionais; ciclo orçamentário; 
leis orçamentárias: lei orçamentária anual, lei de diretrizes 
orçamentárias, plano plurianual, emendas individuais impositivas 
e programações de caráter obrigatório (Emendas Constitucionais 
nº 86/2015, nº 100/2019 e nº 105/2019); orçamento participativo; 
desvinculação da receita da União; intervenção judicial no 
orçamento. 4. Receita pública: conceito e classificação; dívida ativa; 
fases da receita; receita pública e a Lei de Responsabilidade Fiscal; 
repartição de receitas tributárias; bloqueio de transferências; fundos 
públicos: fundos especiais de despesa, fundos financeiros, fundos 
rotativos e Lei Complementar estadual nº 64/2008; entrega de 
recursos aos demais Poderes e órgãos (duodécimos). 5. Despesas 
públicas: conceito e classificação; fases das despesas públicas: 
empenho, liquidação e pagamento; restos a pagar; adiantamento ou 
suprimento de fundos; despesas públicas de origem administrativa; 
despesas públicas de origem judicial (precatórios); despesas 
públicas e a Lei de Responsabilidade Fiscal; Emenda Constitucional 
nº 95/2016; subvenções; transferências. 6. Crédito público: conceito, 
natureza, classificação e limites; pedaladas fiscais; créditos públicos 
na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. 7. 
Controle da atividade financeira do Estado: critérios, áreas, espécies 
e objeto do controle; Tribunais de Contas. 8. Sistema de Conta Única 
do Tesouro Estadual: Lei Complementar estadual nº 121/2015. 9. Lei 
de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar federal nº 101/2000). 
10. Emendas Constitucionais estaduais nº 54/2017, nº 55/2017 
e nº 66/2020. 11. Regime de Recuperação Fiscal dos Estados 
e do Distrito Federal (Lei Complementar federal nº 159/2017). 

12. Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (Lei 
Complementar federal nº 173/2020). 13. Emenda Constitucional nº 
109/2021. 14. Lei federal nº 4.320/1964.
Direito Tributário: 1. Sistema Tributário Nacional: princípios gerais; 
limitações ao poder de tributar; repartição das receitas tributárias; 
repartição de competências. 2. Tributos: conceito, definição e 
características; determinação da natureza jurídica específica do 
tributo; denominação e destino legal do produto da arrecadação. 
3. Espécies tributárias: impostos; taxas; contribuição de melhoria; 
contribuições sociais; preço público; tarifa; pedágio. 4. Competência 
tributária: conceito, espécies e características; competência 
tributária e capacidade tributária ativa; limitações da competência 
tributária. 5. Imunidades tributárias: conceito; imunidades genéricas; 
imunidades específicas; outras imunidades. 6. Normas gerais de 
direito tributário: fontes do direito tributário; vigência, aplicação, 
interpretação e integração da legislação tributária. 7. Norma jurídica 
tributária: conceito e classificação; a regra-matriz de incidência 
tributária: estrutura lógica; critérios da hipótese e da consequência. 
8. Obrigação tributária: disposições gerais; fato gerador, sujeito 
ativo e passivo; responsabilidade tributária. 9. Crédito tributário: 
disposições gerais; constituição, suspensão, extinção e exclusão; 
garantias e privilégios do crédito tributário. 10. Administração 
tributária: fiscalização, dívida ativa e certidões negativas.
Direito Civil: 1. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 
2. Das pessoas: pessoas naturais e pessoas jurídicas. 3. Domicílio. 
4. Bens. 5. Fatos jurídicos: negócio jurídico, atos jurídicos lícitos e 
atos ilícitos. 6. Prescrição e decadência. 7. Direito das obrigações: 
modalidades, transmissão, adimplemento e extinção das 
obrigações; do inadimplemento das obrigações. 8. Dos contratos: 
disposições gerais e extinção. 9. Responsabilidade civil. 10. Estatuto 
do Idoso (Lei Federal nº 10.741/2003). 11. Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (Lei Federal nº 13.146/2015).
Direito Processual Civil: 1. Das normas fundamentais e da aplicação 
das normas processuais. 2. Ação: conceito, natureza jurídica, 
teorias, condições, identificação e classificação. 3. Processo: 
conceito, natureza jurídica e teorias; pressupostos processuais. 
4. Função jurisdicional: da jurisdição e da ação; dos limites da 
jurisdição nacional e da cooperação internacional; competência 
interna; 5. Dos sujeitos do processo: partes e procuradores; 
litisconsórcio; intervenção de terceiros; do Ministério Público e da 
Advocacia Pública. 6. Dos atos processuais: da forma, do tempo e 
do lugar; dos prazos; da Comunicação dos atos processuais; das 
nulidades; da distribuição e do registro; do valor da causa. 7. Da 
tutela provisória. 8. Da formação, suspensão e extinção do processo. 
9. Do procedimento comum: petição inicial; improcedência liminar 
do pedido; audiência de conciliação e mediação; contestação; 
reconvenção; revelia; saneamento; julgamento conforme o estado 
do processo; audiência de instrução e julgamento; provas; da 
sentença e da coisa julgada; liquidação e cumprimento de sentença. 
10. Do processo de execução: da execução em geral; execução 
contra a Fazenda Pública; embargos à execução; suspensão e 
extinção do processo de execução. 11. Da ordem dos processos e 
dos processos de competência originária dos Tribunais: disposições 
gerais; da ordem dos processos no Tribunal; incidente de assunção 
de competência; incidente de arguição de inconstitucionalidade; 
conflito de competência; ação rescisória; incidente de resolução de 
demandas repetitivas; reclamação. 12. Dos recursos. 13. Mandado 
de segurança. 14. Ação popular. 15. Ação civil pública. 16. Habeas 
data. 17. Mandado de injunção.
Relação da disciplina com as atribuições do cargo: o Analista Jurídico 
do Tesouro Estadual desenvolve atividades de assessoramento 
junto ao Tesouro do Estado, de modo que conhecer as normas de 
direito tributário, financeiro, civil, processual civil, administrativo e 
constitucional são condições necessárias para o exercício da função.
CARGO: 410 - ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - 
CONTABILIDADE DO TESOURO ESTADUAL
Conhecimentos Específicos: Matemática Financeira/Estatística: 
Estatística descritiva e análise exploratória de dados: gráficos, 
diagramas, tabelas, medidas descritivas (posição, dispersão, 
assimetria e curtose). 2. Probabilidade. Definições básicas e 
axiomas. Probabilidade condicional e independência. Variáveis 
aleatórias discretas e contínuas. Distribuição de probabilidades. 
Função de probabilidade. Função densidade de probabilidade. 
Esperança e momentos. Distribuições especiais. Distribuições 
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condicionais e independência. Transformação de variáveis. Leis dos 
grandes números. Teorema central do limite. Amostras aleatórias. 
Distribuições amostrais. 3. Inferência estatística. Estimação pontual: 
métodos de estimação, propriedades dos estimadores, suficiência. 
Estimação intervalar: intervalos de confiança, intervalos de 
credibilidade. Testes de hipóteses: hipóteses simples e compostas, 
níveis de significância e potência de um teste, teste t de Student, 
teste qui-quadrado. 4. Análise de regressão linear. Critérios de 
mínimos quadrados e de máxima verossimilhança. Modelos de 
regressão linear. Inferência sobre os parâmetros do modelo. Análise 
de variância. Análise de resíduos. 5. Técnicas de amostragem: 
amostragem aleatória simples, estratificada, sistemática e por 
conglomerados. Tamanho amostral. 6. Juros Simples. 7 Juros 
Compostos. 8. Descontos: 8.1. Desconto racional ou desconto “por 
dentro”. 8.2. Desconto comercial ou desconto “por fora”. 8.3. 
Desconto bancário. 9. Série de Pagamentos. 9. Taxas Equivalentes. 
10. Sistema de Amortização: 10.1 Sistema Francês de amortização 
(tabela Price). 10.2. Sistema de amortização constante (SAC). 10.3 
Sistema de amortização Misto (SAM). 11. Método de Avaliação de 
Fluxo de Caixa. 11.1. Valor presente líquido. 11.2. Taxa interna de 
retorno. Contabilidade Geral: 1. Contabilidade. Conceito, objeto, 
objetivos, campo de atuação e usuários da informação contábil. 2. 
Princípios e Normas Brasileiras de Contabilidade emanadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 3. Conceitos, forma de 
avaliação, evidenciação, natureza, espécie e estrutura. 4. Atos e 
fatos administrativos. 5. Livros contábeis obrigatórios e 
documentação contábil. 6. Variação do patrimônio líquido. Receita, 
despesa, ganhos e perdas. 7. Apuração dos resultados. 8. Regimes 
de apuração. Caixa e competência. 9. Escrituração contábil. 
Lançamentos contábeis; contas patrimoniais, resultado. 10. Fatos 
contábeis. Permutativos, modificativos e mistos. 11. Itens 
Patrimoniais. Conteúdo, conceitos, estrutura, formas de avaliação e 
classificação dos itens patrimoniais do ativo, do passivo e do 
patrimônio líquido. 12. Demonstrações contábeis. Balanço 
patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração 
de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração das mutações do 
patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração 
do valor adicionado. 13. Notas explicativas às demonstrações 
contábeis. Conteúdo, forma de apresentação e exigências legais de 
informações. 14. Ajustes, classificações e avaliações dos itens 
patrimoniais exigidos pelas novas práticas contábeis adotadas no 
Brasil trazidas pela Lei Federal nº 11.638/07 e suas alterações e Lei 
Federal nº 11.941/09 e suas alterações.15. Estoques. Tipos de 
inventários, critérios e métodos de avaliação. 16. Apuração do custo 
das mercadorias vendidas, tratamento contábil dos tributos 
incidentes em operações de compras e vendas. 17. Pronunciamentos 
- Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 18. Lei Federal nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações. Contabilidade de 
Custos: Conceitos gerais e terminologia aplicável à contabilidade de 
custos. 2. Conceitos e classificação dos custos. 3. Apropriação dos 
custos à produção. Conceito e critérios de atribuição dos custos. 4. 
Departamentalização: conceito, tratamento contábil, forma de 
apropriação e impacto no custo do produto. 5. Taxa de aplicação dos 
custos indiretos de produção. 6. Apuração da produção acabada, 
dos produtos em elaboração e dos produtos vendidos. 7. Utilização 
de equivalentes de produção. 8. Tipos de produção. Conceito, 
aplicabilidade, tratamento contábil e apropriação dos custos. 
Produção por ordem, produção contínua, produção conjunta. 9. 
Tipos de custeio. Conceitos, diferenciações, apropriação dos custos, 
impactos nos resultados. 10. Formas de controle dos custos. 11. 
Custos estimados. Conceito, tratamento contábil, análise das 
variações. 12. Custos controláveis. Conceito, tratamento contábil e 
aplicação. 13. Custo padrão. Conceito, tratamento contábil, 
aplicação e análises das variações. 14. Margem de contribuição. 
Conceito, cálculos e aplicação. 15. Análise do custo × volume × 
lucro. 16. Variações do ponto de equilíbrio. 17. Grau de alavancagem 
operacional. 18. Margem de segurança. Contabilidade aplicada ao 
setor Público: Conceituação, objeto e campo de aplicação; 2. 
Composição do patrimônio público. Patrimônio público. Ativo. 
Passivo. Saldo patrimonial; 3. Variações patrimoniais qualitativas e 
quantitativas. Receita e despesa sob o enfoque patrimonial. 
Realização da variação patrimonial. Resultado patrimonial; 4. 
Mensuração de ativos. Ativo imobilizado. Ativo intangível. 
Reavaliação e redução ao valor recuperável. Depreciação, 

amortização e exaustão; 5. Mensuração de passivos. Provisões. 
Passivos contingentes; 6. Tratamento contábil aplicável aos impostos 
e contribuições; 7. Plano de contas aplicado ao setor público; 8. 
Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Balanço 
orçamentário. Balanço financeiro. Demonstração das variações 
patrimoniais. Balanço patrimonial. Demonstração de fluxos de caixa. 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Notas 
explicativas às demonstrações contábeis. Consolidação das 
demonstrações contábeis; 9. Transações no setor público; 10. 
Despesa pública. Conceito, etapas, estágios e categorias 
econômicas; 11. Receita pública. Conceito, etapas, estágios e 
categorias econômicas; 12. Execução orçamentária e financeira; 13. 
Conta Única do Tesouro Nacional; 14. Suprimento de fundos; 15. 
Despesas de Exercícios Anteriores, Restos a Pagar; 16. Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP).  
17. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). 9ª 
Edição (válido a partir de 2022); 18. Regime contábil; 19. Lei Federal 
nº 4.320/1964. Finanças Públicas: Objetivos, metas, abrangência e 
definição; 2. Funções do Estado; financiamento dos gastos públicos: 
tributação e equidade; 3. A função do bem-estar; políticas alocativas, 
distributivas e de estabilização; 4. Instrumentos e recursos da 
economia pública (política fiscal, regulatória e monetária); 5. 
Tributação: tipos de tributos; progressividade, regressividade e 
neutralidade; 6. Conceitos e princípios orçamentários, tipos de 
orçamento, técnicas de elaboração orçamentária; 7. Ciclo 
orçamentário; 8. Créditos adicionais: conceitos, tipos, requisitos 
para abertura, fontes de recursos, incorporação ao orçamento; 9. 
Conceito de déficit público; financiamento do déficit; sustentabilidade 
da política fiscal; 10. Crédito público: fonte alternativa de 
financiamento das despesas públicas; limites do crédito público; 11. 
Receita orçamentária: classificação, estágios (etapas) da receita, 
regime de execução orçamentária, recursos orçamentários, 
deduções da receita orçamentária; 12. Despesa orçamentária: 
classificação da despesa orçamentária sob seus diversos enfoques, 
estágios (fases) da despesa orçamentária; 13. Despesas de 
Exercícios Anteriores; 14. Relatório de Gestão Fiscal; 15. Relatório 
Resumido de Execução Orçamentária - RREO; 16. Noções gerais 
da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 
101/2000): a. Princípios, objetivos; limites; b. “Regra de ouro” 
(Constituição Federal, Art. 167, inciso III); c. Renúncia de receita; d. 
Geração de despesas; e. Transferências voluntárias: conceito, 
requisitos; f. Destinação de recursos para o setor privado: requisitos, 
vedações. 17. Manual de Demonstrativos Fiscais (12ª edição). 
Aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 18. 
Prestação de Contas no Sistema de Informações Contábeis e 
Fiscais do Setor Público Brasileiro - Siconfi.
Relação da disciplina com as atribuições do cargo: Além de cumprir 
com as exigências do cargo de Analista de Gestão Governamental 
- Contabilidade do Tesouro Estadual, no exercício das suas funções 
e atribuições contábeis, conhecer as legislações, normas e os 
pronunciamentos contábeis, bem como, o Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (MCASP) e o Manual de Demonstrativos 
Fiscais (MDF) válidos a partir de 2022 e o Sistema de Prestação de 
Contas (SICONFI) junto a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) são 
fundamentais ao pleno exercício e desenvolvimento das atividades 
laborais.
CARGO: 411 - ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - 
ORÇAMENTO E FINANÇAS DO TESOURO ESTADUAL
Conhecimentos Específicos: 1. Economia: 1.1 - Conceitos básicos 
de micro e macroeconomia do setor público; 1.2 - Funções do 
Governo; 1.3 - Papel do Governo na economia: estabilização 
econômica, promoção do desenvolvimento e redistribuição de 
renda / Políticas alocativas, distributivas e de estabilização; 1.4 - 
Bens públicos, semipúblicos e privados; 1.5 - Conceito de Déficit 
e Dívida Pública / Financiamento do déficit / Economia da dívida 
pública; 1.6 - Política fiscal e Cambial / Comportamento das contas 
públicas e financiamento do déficit público no Brasil / Distribuição de 
renda e desigualdades regionais; 1.7 - Política Monetária / Relação 
entre taxas de juros, inflação, resultado fiscal e nível de atividade 
/ Oferta e demanda agregada. 2. Finanças Públicas: 2.1 Finanças 
públicas na Constituição Federal e Estadual; 2.2 Despesa pública: 
Conceito e classificação / Etapas de execução da despesa pública: 
empenho, liquidação e pagamento; 2.3 - Orçamento Público: 
Princípios orçamentários / Normas gerais de direito financeiro (Lei 
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Federal n.º 4.320, de 17/3/1964) e Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000) / Fiscalização 
e controle interno e externo dos orçamentos; 2.4 - Receita pública: 
Conceito / Ingressos e receitas / Classificação; 2.5 - Dívida pública: 
conceito e disciplina constitucional / Classificação / Extinção; 2.6 
- Financiamento dos gastos públicos / Tributação e equidade / 
Incidência tributária; 2.7 - Princípios teóricos da tributação / Tipos 
de tributos / Progressividade, regressividade e neutralidade; 2.8 - 
Sistema Tributário Nacional / Competência Tributária / Limitações 
Constitucionais do Poder de Tributar / Princípios Constitucionais 
Tributários; 2.9 - Conceito e Classificação dos Tributos; 2.10 - 
Tributos de Competência da União, dos Estados e dos Municípios; 
2.11 - Repartição das Receitas tributárias; 2.12 - Sistema 
previdenciário / Regime próprio e geral / Previdência Complementar 
/ Sustentabilidade atuarial de longo prazo; 2.13 - Agenda nacional: 
reforma previdenciária / reforma tributária / reforma fiscal / reforma 
política / reforma administrativa; 2.14 - Planos e Regimes de 
Recuperação e Equilíbrio Fiscal: Lei Complementar Federal nº 
156, de 28 de dezembro de 2016 / Lei Complementar Federal nº 
178, de 13 de janeiro de 2021 / Lei Complementar Federal nº 159, 
de 19 de maio de 2017 / Lei Estadual nº 20.511, de 11 de julho 
de 2019; 2.15 - Limites mínimos constitucionais para aplicação de 
recursos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e Ações e 
Serviços Públicos de Saúde. 2.16 - Fundos Especiais de Despesa. 
Fundos financeiros. Fundos rotativos. Lei Complementar estadual 
nº 64/2008. Sistema de Conta Única do Tesouro Estadual. Lei 
Complementar estadual nº 121/2015; 17. Manual de Demonstrativos 
Fiscais (12ª edição) aplicado à União e aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios. 18. Prestação de Contas no Sistema de 
Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - 
Siconfi; 3. Planejamento e Orçamento Governamental: 3.1- Ciclo 
orçamentário / Planejamento e Orçamento na Constituição de 1988 
e na Constituição do Estado de Goiás: Plano Plurianual, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual; 3.2 - Orçamento 
público: prazos, conceitos e elementos básicos / Classificação 
Institucional, funcional, programática e econômica para alocação de 
recursos / mensuração de desempenho e controle orçamentário; 3.3 
- Classificação e conceituação da receita e despesa orçamentária; 
3.4 - Créditos adicionais; 3.5 - Restos a Pagar e Despesas de 
Exercícios Anteriores / Conceituação e execução; 3.6 - Limites 
para Despesa com Pessoal; 3.7 - Decretos de programação e 
contingenciamento orçamentário e financeiro e de limitação de 
empenho e movimentação financeira; 3.8 - Descentralização de 
Crédito Orçamentário; 3.9 - Estrutura do Plano Plurianual para 
o quadriênio 2020 / 2023 do Governo do Estado de Goiás (Lei nº 
20.755, de 28 de janeiro de 2020). 3.10 - Avaliação de Políticas 
Públicas e Programas Governamentais: conceitos básicos e tipos 
de avaliação / Técnicas de avaliação e monitoramento da despesa 
pública / Avaliação de políticas públicas e seu relacionamento com 
processos, resultados e impactos / Utilização de indicadores. 3.11 
- Estrutura e competências da Secretaria de Estado da Economia 
(Decreto nº 9.585, de 26 de dezembro de 2019). 3.12 - Orçamento 
deficitário: modelo, razões e consequências das Leis Estaduais 
n° Lei nº 21.232, de 11 de janeiro de 2022 e Lei nº 21.064, de 21 
de julho de 2021. 4. Contabilidade Pública: 4.1- Conceito, objeto 
e campo de aplicação; 4.2 - Composição do patrimônio público. 
Patrimônio público. Ativo. Passivo. Saldo patrimonial; 4.3 - Variações 
patrimoniais qualitativas e quantitativas. Receita e despesa sob o 
enfoque patrimonial. Realização da variação patrimonial. Resultado 
patrimonial; 4.4 - Ativo imobilizado. Ativo intangível; 4.5 - Mensuração 
de passivos. Provisões. Passivos contingentes; 4.6 - Plano de contas 
aplicado ao setor público; 4.7 - Demonstrações contábeis aplicadas 
ao setor público. Balanço orçamentário. Balanço financeiro. 
Demonstração das variações patrimoniais. Balanço patrimonial. 
Demonstração de fluxos de caixa. Demonstração das mutações do 
patrimônio líquido. Notas explicativas às demonstrações contábeis. 
Consolidação das demonstrações contábeis; 4.8 - Transações no 
setor público; 4.9 - Despesa pública. Conceito, etapas, estágios e 
categorias econômicas; 4.10 - Receita pública. Conceito, etapas, 
estágios e categorias econômicas; 4.11 - Execução orçamentária 
e financeira; 4.12 - Conta Única do Tesouro Nacional; 4.13 - 
Suprimento de fundos; 4.14 - Regime contábil. 15. Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). 9ª Edição. 16. 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(NBC TSP).

Relação da disciplina com as atribuições do cargo: Uma vez que 
as atribuições do cargo de Analista de Gestão Governamental 
- Orçamento e Finanças do Tesouro Estadual, da Secretaria de 
Administração do Estado de Goiás, compreendem o desenvolvimento 
de diversas atividades ligadas ao acompanhamento, supervisão, 
execução, estudos e projetos relativos ao Orçamento e às Finanças 
do Estado de Goiás, considera-se fundamental o conhecimento dos 
assuntos relacionados ao funcionamento da economia como um 
todo e, em especial, das finanças públicas e a legislação que ela 
está sujeita, além de conhecer os princípios do planejamento do 
orçamento, conhecer as legislações, normas e os pronunciamentos 
contábeis, bem como, o Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público (MCASP) e o Manual de Demonstrativos Fiscais 
(MDF) válidos a partir de 2022 e o Sistema de Prestação de Contas 
(SICONFI) junto a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) são 
fundamentais ao pleno exercício e desenvolvimento das atividades 
laborais.
ANEXO III - MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO 

DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022

(Membro de família cuja renda familiar seja inferior a 2 
salários-mínimos ou beneficiário de programa federal ou estadual 
de transferência de renda)

Eu, ______________________________, CPF 
nº_______________, RG nº_______________, UF do RG______, 
Data de nascimento____/____/________, Nome da mãe: 
______________________________, venho requerer a isenção do 
pagamento da taxa de inscrição do Concurso Público para  o cargo 
de _________________________ confirme disposto no item 4 do 
Edital de Abertura do Concurso Nº01/2022.

MEMBRO DE FAMÍLIA CUJA RENDA FAMILIAR SEJA INFERIOR A 
2 (DOIS) SALÁRIOS-MÍNIMOS
(....) Declaro, para fins de isenção de pagamento de taxa de inscrição, 
ser membro de família de baixa renda (inferior a 2 salários-mínimos) 
e, em função de minha condição financeira, não posso pagar a 
taxa de inscrição em concurso público. Declaro estar ciente de que 
família é a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, 
eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o 
rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade 
familiar, todos moradores em um mesmo domicílio, definido como 
o local que serve de moradia à família. Declaro, ainda, saber que 
família de baixa renda é aquela com renda familiar mensal inferior 
a 2 (dois) salários-mínimos. Declaro, também, ter conhecimento 
de que a renda familiar mensal é a soma dos rendimentos brutos 
auferidos por todos os membros da família, não sendo incluídos no 
cálculo aqueles percebidos dos programas descritos no inciso IV do 
artigo 4 do Decreto nº 6.135/2007. Declaro, por fim, que estou ciente 
das penalidades por emitir declaração falsa previstas no parágrafo 
único do artigo 10 do Decreto nº 83.936/1979.
Como membro de família cuja renda familiar seja inferior a 2 (dois) 
salários-mínimos, juntamente com este requerimento, entrego a 
seguinte documentação:

(....) Documento de identidade (RG);

(....) Cadastro de Pessoa Física (CPF);

(....) Comprovante oficial de renda familiar especificando receber 
remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários-mínimos ou Carteira 
de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - páginas que contenham 
fotografia, identificação e anotação de nenhum ou do último 
contrato de trabalho e da primeira página anterior e subsequente 
(com correspondente data de saída anotada no último contrato de 
trabalho ou em branco) de todos os membros da família; e

(....) Outra documentação comprobatória.

BENEFICIÁRIO DE PROGRAMA FEDERAL OU ESTADUAL DE 
TRANSFERÊNCIA DE RENDA
(....) Declaro, para fins de isenção de pagamento de taxa de inscrição, 
ser beneficiário de programa federal ou estadual de transferência 
de renda. Declaro, por fim, que estou ciente das penalidades por 
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emitir declaração falsa previstas no parágrafo único do artigo 10 do 
Decreto nº 83.936/1979.

Como beneficiário de programa federal ou estadual de transferência 
de renda, juntamente com este requerimento, entrego a seguinte 
documentação:

(....) Documento de identidade (RG);

(....) Cadastro de Pessoa Física (CPF);

(....) Cartão original do Número de Identificação Social (NIS) com 
data de validade vigente;

(....) Certidão, ou declaração equivalente, expedida no presente ano 
pelo órgão competente, que comprove recebimento de benefício de 
programa federal ou estadual de transferência de renda; e

(....) Outra documentação comprobatória.

É de minha responsabilidade exclusiva o correto preenchimento 
dessa declaração e a entrega, no prazo regular, da documentação 
requerida em conformidade com o Edital de abertura do concurso.

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

(Cidade/UF) ______________________, _______ de 
_____________ 2022.

______________________________
Assinatura do candidato(a)

ANEXO IV - CRONOGRAMA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022

Publicação do Edital de Abertura 25/01/2022
Período para impugnação do Edital de Abertura 25 a 27/01/22
Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição e envio da 
documentação 28 a 31/01/22 até as 12h
Divulgação do deferimento das solicitações de isenção da taxa de 
inscrição 02/02/2022
Período para recurso contra o indeferimento da solicitação de 
isenção da taxa de inscrição 07/02/2022 03:00
Divulgação do deferimento da solicitação de isenção da taxa de 
inscrição pós-recurso 09/02/2022
Período para solicitação de inscrição 10/02 a 14/03/22 até as 
12h
Período para pagamento da taxa de inscrição Até 14/03/22
Período para envio de laudo médico Até 14/03/22
Divulgação do deferimento das inscrições 18/03/2022
Período para recurso contra o indeferimento da inscrição 21 a 
23/03/22
Divulgação do deferimento da inscrição pós-recurso 
25/03/2022
Divulgação do Horário e Local de Realização das Provas 
14/04/2022
Divulgação do Cartão de Informação do Candidato 
18/04/2022
Aplicação da Prova Objetiva 24/04/2022
Divulgação do Gabarito Preliminar e dos Cadernos de questões 
25/04/2022
Período para recurso contra o Gabarito Preliminar 26 a 28/04/22
Divulgação do Gabarito pós-recursos e do Resultado da Prova 
Objetiva - Preliminar 10/05/2022
Período para recurso contra o resultado da Prova Objetiva - 
Preliminar 13/05/2022 11:00
Divulgação do resultado da Prova Objetiva pós-recursos e do 
Gabarito Definitivo 20/05/2022
Convocação dos candidatos habilitados para a prova de títulos 
20/05/2022
Período para preenchimento do Formulário de Cadastro de Títulos e 
envio dos documentos 20/05 as 16h a 23/05 até as 17h
Divulgação do resultado preliminar da prova de títulos 
31/05/2022
Período para recurso contra o resultado da prova títulos 
03/06/2022 01:00

Divulgação do resultado da prova de títulos pós-recurso 
10/06/2022
Convocação dos candidatos PcD’s para a perícia médica 
20/05/2022
Aplicação da Perícia Médica 25 a 28/05/22
Divulgação do resultado preliminar da perícia médica 
01/06/2022
Período para recurso contra o resultado da perícia médica 
06/06/2022 02:00
Divulgação do resultado da perícia médica pós-recurso 
10/06/2022
Divulgação do resultado preliminar e classificação dos candidatos 
10/06/2022
Período para recurso contra o resultado e classificação 13 a 
15/06/22
Divulgação do resultado final e classificação pós-recurso 
21/06/2022
<#ABC#279740#12#329853/>

Protocolo 279740

Secretaria de Estado de Desenvolvimento e 
Inovação

<#ABC#279658#12#329754>

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 04/2020 
- SEDI

PROCESSO Nº: 202100053000352;
Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
E INOVAÇÃO - SEDI (21.652.711/0001-10).
Convenente: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A 
(02.392.459/0001-03)
IDENTIFICAÇÃO DO TERMO: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 
04/2020;
OBJETO: a) renovação do Convênio nº 004/2020 por mais 12 
(doze) meses, abrangendo ao período de 01 de Janeiro de 2022 a 
31 de dezembro de 2022; e alteração do valor de repasse, para R$ 
8.952.000,00 (oito milhões novecentos e cinquenta e dois mil reais).
Dotação orçamentária: 2021.3101.15.453.1003.3006 fonte 153
Signatários: Marcio Cesar Pereira, Secretário de Estado de 
Desenvolvimento e Inovação; Francisco Antônio Caldas, Diretor 
Presidente da METROBUS; e Miguel Elias Hanna, Diretor 
Financeiro da METROBUS.
<#ABC#279658#12#329754/>

Protocolo 279658

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

<#ABC#279592#12#329685>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL E CONVERSÃO DE 

MULTA  Nº 212/2021 - SEMAD

Processo nº 202100017004108(SGA Nº 1527/2021) - AUTO 
DE INFRAÇÃO Nº 8005, SÉRIE - B, 202100017004108 (SGA 
Nº 1527/2021) - TERMO DE EMBARGO Nº 003615, SÉRIE - A, 
202100017004107(SGA Nº 1530/2021) - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 
8004, SÉRIE - B, 202100017004107(SGA Nº 1530/2021) - TERMO 
DE EMBARGO Nº 003614, SÉRIE - A.
Objeto: Termo de Compromisso Ambiental e Conversão de Multa 
(TCACM ) referente ao AUTO DE INFRAÇÃO Nº 8005, SÉRIE - B e 
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 8004, SÉRIE - B.
Compromitente: Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável - CNPJ/MF sob o nº. 
00.638.357/0001- 08.
Compromissário: CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA, CPF nº 
277.929.191-53
Valor do TCACM: R$ 222.905,13 (duzentos e vinte e dois mil 
novecentos e cinco reais e treze centavos).
Valor da conversão: R$ 89.162,04 (oitenta e nove mil cento e 
sessenta e dois reais e quatro centavos)
O Compromissário em conformidade com o Art. 80-A da lei 
nº18.102/2013, optou pela conversão do valor através de projeto da 
SEMAD, em conformidade com a Instrução Normativa nº 13/2021, 
em valor não inferior à multa convertida.
Vigência: O TCACM produzirá seus efeitos legais a partir de sua 
assinatura.
Base legal : incisos II e III do art. 80-A (adesão a projeto da SEMAD) 
combinado com o §3º do art. 80-B da Lei Estadual nº 18.102/2013.

<#ABC#279592#12#329685/>

Protocolo 279592
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<#ABC#279597#13#329690>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL E CONVERSÃO DE 

MULTA  Nº 183/2021 - SEMAD

Processo nº 202100017006329 (SGA Nº 251/2021) - AUTO DE 
INFRAÇÃO Nº 8111, SÉRIE - B 202100017006329 (SGA Nº 
251/2021) - TERMO DE EMBARGO Nº 3684, SÉRIE - A.
Objeto: Termo de Compromisso Ambiental e Conversão de Multa 
(TCACM ) referente ao auto de infração AUTO DE INFRAÇÃO Nº 
8111, SÉRIE - B.
Compromitente: Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável - CNPJ/MF sob o nº. 
00.638.357/0001- 08.
Compromissário: JOÃO BATISTA RIBEIRO, CPF nº 342.015.801-72.
Valor do TCACM: R$ 14.139,74 (quatorze mil, cento e trinta e nove 
reais e setenta e quatro centavos).
Valor da conversão:  R$ 5.655,90 (cinco mil, seiscentos e cinquenta 
e cinco reais e noventa centavos).
O Compromissário em conformidade com o Art. 80-A da lei nº 
18.102/2013, optou pela conversão do valor através de projeto da 
SEMAD, em conformidade com a Instrução Normativa nº 13/2021, 
em valor não inferior à multa convertida.
Vigência: O TCACM produzirá seus efeitos legais a partir de sua 
assinatura.
Base legal : incisos II e III do art. 80-A (adesão a projeto da SEMAD) 
combinado com o §3º do art. 80-B da Lei Estadual nº 18.102/2013.

<#ABC#279597#13#329690/>

Protocolo 279597
<#ABC#279598#13#329691>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL E CONVERSÃO DE 

MULTA  Nº 31/2021 - SEMAD ( TERMO ADITIVO)

Processo:   202000017014343 - Auto de Infração nº 7162 - Série B 
e Termo de Embargo nº 003089 -Série A.
Objeto: Estabelecer obrigações suplementares quanto a conversão 
da multa. (000022712207 doc. Sei)
COMPROMITENTES: Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável - CNPJ/MF sob o nº. 
00.638.357/0001- 08.
COMPROMISSÁRIO: DT EMPREENDIMENTOS LTDA, Pessoa 
jurídica de Direito Privado, CNPJ 24.822.648/0001-01.
Para fins de readequação dos valores, o compromissário optou pela 
aquisição de bens e serviços necessários a prevenção e combate 
a incêndios florestais nas unidades de conservação inseridas na 
região do “Nordeste Goiano”: Estação Ecológica da Chapada de 
Nova Roma, Parque Estadual de Terra Ronca e Parque Estadual 
Águas do Paraíso e suas zonas de amortecimento, para implementar 
os Planos de Prevenção e Controle de Incêndios Florestais em 
Unidades de Conservação.
Valor  : R$ 33.732,11 (Trinta e três mil reais, setecentos e trinta e 
dois reais e onze centavos)
Valor total da conversão: R$ 16.867,53 (dezesseis mil, oitocentos e 
sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos).
Vigência: O TCACM produzirá seus efeitos legais a partir de sua 
assinatura.
Base legal: Art. 80-A, inciso I e II ; art. 80-B, § 2º ,inciso I e §3º, inciso 
II da Lei Estadual .
<#ABC#279598#13#329691/>

Protocolo 279598
<#ABC#279599#13#329692>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL E CONVERSÃO DE 
MULTA  Nº 102/2021 - SEMAD

Processos nº 202000017009323 (SGA Nº 10081/2017) - AUTO DE 
INFRAÇÃO Nº 3998 - SÉRIE B ;TERMO DE EMBARGO Nº 1544 
- SÉRIE A .
Objeto: Termo de Compromisso Ambiental e Conversão de Multa 
(TCACM ) referente ao AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3998 - SÉRIE B 
;TERMO DE EMBARGO Nº 1544 - SÉRIE A .
Compromitente: Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável - CNPJ/MF sob o nº. 
00.638.357/0001- 08.

Compromissário:  PAULO CÉSAR CHIARI, CPF nº 028.082.828-39.
Valor do TCACM: R$ 83.808,97 (oitenta e três mil, oitocentos e oito 
reais e noventa e sete centavos).
Valor da conversão: R$ 41.904,48 (quarenta e um mil, novecentos 
e quatro reais e quarenta e oito centavos).
O Compromissário em conformidade com o Art. 80-A da lei 
nº18.102/2013, optou pela conversão do valor através da 
aquisição de bens e serviços necessários a implantação, gestão, 
monitoramento e proteção das unidades de conservação inseridas 
na região do “Nordeste Goiano”: Estação Ecológica da Chapada 
de Nova Roma e Parque Estadual de Terra Ronca; aquisição de 
bens e serviços necessários a implantação, gestão, monitoramento 
e proteção das unidades de conservação estadual e aquisição 
de computadores (Notebooks) para reposição e substituição dos 
equipamentos defasados.
Vigência: O TCACM produzirá seus efeitos legais a partir de sua 
assinatura.
Base legal : Art. 80-A, inciso II ; art. 82, inciso I, da Lei Estadual nº 
18.102/2013.

<#ABC#279599#13#329692/>

Protocolo 279599
<#ABC#279602#13#329696>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL E CONVERSÃO DE 

MULTA  Nº 12/2022 - SEMAD

Processo nº  202100017010418 (SGA Nº 3357/2021) - AUTO DE 
INFRAÇÃO Nº 0001887, SÉRIE - A,  202100017010418 (SGA nº 
3357/2021) - TERMO DE EMBARGO Nº 003293, SÉRIE - A.
Objeto: Termo de Compromisso Ambiental e Conversão de Multa 
(TCACM ) referente ao auto de infração nº 0001887 - SÉRIE A.
Compromitente: Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável - CNPJ/MF sob o nº. 
00.638.357/0001- 08.
Compromissário: FERNANDO ANTONIO CAMPOS SILVESTRE, 
CPF nº 113.237.208-98.
Valor do TCACM: R$ 40.684,34 (quarenta mil seiscentos e oitenta e 
quatro reais e trinta e quatro centavos).
Valor da conversão:  R$ 16.273,74 (dezesseis mil duzentos e 
setenta e três reais e setenta e quatro centavos).
O Compromissário em conformidade com o Art. 80-A da lei 
nº18.102/2013, optou pela conversão do valor através de projeto da 
SEMAD, em conformidade com a Instrução Normativa nº 13/2021, 
em valor não inferior à multa convertida.
Vigência: O TCACM produzirá seus efeitos legais a partir de sua 
assinatura.
Base legal : incisos II e III do art. 80-A (adesão a Projeto da SEMAD) 
combinado com o §3º do art. 80-B da Lei Estadual nº 18.102/2013.

<#ABC#279602#13#329696/>

Protocolo 279602
<#ABC#279606#13#329699>

TERMO DE QUITAÇÃO/COMPENSAÇÃO - OUTORGA Nº 1/2022 
- SEMAD/GO

TERMO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DE COMPENSAÇÃO 
AMBIENTAL

Nome: CERRADINHO BIOENERGIA S.A.
Qualificação: Pessoa Jurídica de Direito Privado/Público, inscrita no 
CNPJ sob o nº 08.322.396/0001-03
Empreendimento (atividade): Indústria de açúcar e álcool.
Processo nº: 201400017001171
Processo Licenciamento SEMAD/OUTRO ÓRGÃO nº 3124/2013
Objeto: Cumprimento INTEGRAL da compensação ambiental pela 
ampliação da atividade de indústria de açúcar e álcool da empresa 
CERRADINHO BIOENERGIA S.A. (Processo de Compensação 
Ambiental n.º 201400017001171), no município de Chapadão do Céu 
- GO, que se encontra em fase de Licença de Instalação referente 
à ampliação do empreendimento (LI nº 2609/2014), processo 
de licenciamento nº 3124/2013, celebrado com fulcro no art. 36, 
§1º e §2º, da Lei Federal n° 9.985/2000 e art. 35 da Lei Estadual 
n°14.247/2002, Lei Estadual nº 19.955, de 29 de dezembro de 2017, 
bem como Decreto Federal nº 4.340/2002, subsidiariamente, e 
Resolução n.° 371/2006 do CONAMA.
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Pela presente certidão de cumprimento INTEGRAL de compensação 
ambiental, a SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD, considerando 
que:
I - a SEMAD, pessoa jurídica de direito público interno, instituída 
pela Lei n. 12.603, de 07 de abril de 1995, e alterações posteriores, 
constitui-se em órgão da administração direta do Poder Executivo.
II - o Compromissário encontra-se em situação de adimplência 
quanto ao cumprimento das obrigações de compensação 
ambiental firmadas em Termo de Compromisso, fixadas através da 
condicionante da Licença de Prévia SEMAD/OUTRO ÓRGÃO nº. 
2609/2014 decorrente do Processo de licenciamento ambiental nº 
3124/2013; e
III - as obrigações relativas à aplicação DIRETA/INDIRETA 
dos recursos da Compensação Ambiental do empreendimento 
de  prevenção e combate a incêndios florestais (bombeiro civil 
florestal), em caráter temporário por 180 (cento e oitenta) dias, 
para atuação nas Unidades de Conservação estaduais em Goiás 
foram integralmente cumpridas pela CERRADINHO BIOENERGIA 
S.A., por meio de entrega dos bens e serviços constantes do 
Termo de Compromisso de Compensação Ambiental n.º  27/2020 
(000014783366), no valor total de R$ R$ 596.583,64 (quinhentos e 
noventa e seis mil quinhentos e oitenta e tr~es reais e sessenta e 
quatro centavos), conforme comprovantes juntados ao processo de 
compensação ambiental, destinados às Unidades de Conservação 
de Proteção Integral e Fauna, de acordo com a destinação aprovada 
pela Câmara de Compensação Ambiental - CCA.
CERTIFICA o cumprimento INTEGRAL das obrigações de 
compensação ambiental pactuadas em Termo de Compromisso 
junto a SEMAD.

GOIANIA - GO, aos 03 dias do mês de janeiro de 2022.
<#ABC#279606#14#329699/>

Protocolo 279606
<#ABC#279749#14#329863>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL E CONVERSÃO DE 

MULTA  Nº 85/2021 - SEMAD

Processos nº 202000017004272 - (SGA Nº 1230/2020) AUTO DE 
INFRAÇÃO Nº 2215- SÉRIE B
TERMO DE EMBARGO Nº 000817 - SÉRIE A).
Objeto: Termo de Compromisso Ambiental e Conversão de Multa 
(TCACM ) referente ao AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2215- SÉRIE B 
TERMO DE EMBARGO Nº 000817 - SÉRIE A).
Compromitente: Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável - CNPJ/MF sob o nº. 
00.638.357/0001- 08.
Compromissário: JAIR FRANSCISCO GOMES VIANA, CPF 
269.932.361-6 .
Valor do TCACM: R$ 2.792,94 (dois mil setecentos e noventa e dois 
reais e noventa e quatro centavos ).
Valor da conversão: R$ 1.396,47 (mil, trezentos e noventa e seis 
reais e quarenta e sete centavos).
O Compromissário em conformidade com o Art. 80-A da lei 
nº18.102/2013, optou pela conversão do valor através da 
aquisição de bens e serviços necessários a implantação, gestão, 
monitoramento e proteção das unidades de conservação estadual 
e aquisição de equipamentos para o desenvolvimento da aplicação 
mobile PlanteGO para o sistema IOS.
Vigência: O TCACM produzirá seus efeitos legais a partir de sua 
assinatura.
Base legal : Art. 80-A, inciso II ; art. 82, inciso I, da Lei Estadual nº 
18.102/2013.

<#ABC#279749#14#329863/>

Protocolo 279749

Secretaria de Estado da Educação
<#ABC#279581#14#329674>

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

Processo nº : 201700006012986                                                                                                             Data: 
08/05/2017
Nome           : Premium Frotas Ltda
Assunto       : Termo de Rescisão

Termo de Rescisão do Contrato nº 201/2017 que entre si celebram 
o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação, 
e a pessoa jurídica Premium Frotas Ltda.

DO OBJETO: Constitui objeto deste Termo a rescisão de todas as 
cláusulas contratuais apostas no Instrumento Contratual nº 201/2017, 
que versa sobre a prestação de serviços de locação de veículos 
automotores com o fornecimento de equipamentos específicos 
para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender 
as necessidades desta Secretaria. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
- Pelo presente Termo de Rescisão, as partes resolvem de comum 
acordo rescindir o Contrato nº 201/2017, a partir da assinatura 
deste Termo, de acordo com o disposto no art. 79, II, da Lei nº 
8.666/1993. DOS CÁLCULOS RESCINDENDO - Não existem 
débitos referentes à presente Rescisão. DA PUBLICAÇÃO: Deverá 
ser publicado em extrato no Diário Oficial do Estado de Goiás. DATA 
DE ASSINATURA: 24/01/2022.
<#ABC#279581#14#329674/>

Protocolo 279581
<#ABC#279670#14#329769>

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

Processo nº : 202000006023271                                                                                                             Data: 
17/04/2020
Nome           : JLM Construtora Ltda
Assunto       : Termo de Rescisão

Termo de Rescisão Amigável do Contrato de Obras nº 034/2021 
que entre si celebram o Estado de Goiás, por meio da Secretaria 
de Estado da Educação, e a pessoa jurídica JLM Construtora Ltda.

DO OBJETO: Constitui objeto deste Termo a rescisão de todas 
as cláusulas contratuais apostas no Instrumento Contratual nº 
034/2021, que versa sobre a execução de Construção de Colégio 
Padrão Laje Plana (Agetop) do Colégio Estadual Munir Calixto, no 
município de Anápolis-GO. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - Pelo 
presente Termo de Rescisão, as partes resolvem de comum acordo 
rescindir o Contrato nº 034/2021, a partir da assinatura deste termo, 
de acordo com o disposto no art. 78, XIV e XV, e art. 79, II da Lei 
nº 8.666/1993. DOS CÁLCULOS RESCINDENDO - Não existem 
débitos referentes à presente Rescisão. DA PUBLICAÇÃO: Deverá 
ser publicado em extrato no Diário Oficial do Estado de Goiás. DATA 
DE ASSINATURA: 24/01/2022.
<#ABC#279670#14#329769/>

Protocolo 279670
<#ABC#279699#14#329803>

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

Processo nº: 202100006025894 - Data: 20/04/2021
Nome           : Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES
Assunto       : Convênio Nº 14/2021 - (Numeração INES)

Convênio que entre si celebram a União, representada pelo 
Ministério da Educação, por intermédio do Instituto Nacional de 
Educação de Surdos-INES, e o Estado de Goiás, por meio da 
Secretaria de Estado da Educação/SEDUC-GOIÁS, objetivando a 
concessão de estágio obrigatório não remunerado.
DO OBJETO: O presente Convênio tem por objeto, por meio de 
ações integradas e múltiplas, o oferecimento de estágio obrigatório, 
não remunerado, na CONCEDENTE, aos alunos regularmente 
matriculados no Curso de Graduação de Licenciatura em 
Pedagogia (com perspectiva bilíngue), na modalidade à distância, 
do Departamento de Ensino Superior do INES, em conformidade 
com o Plano de Trabalho anexo que o integra. DOS RECURSOS 
FINANCEIROS:  O presente Convênio não autoriza a transferência 
de recursos financeiros para os partícipes, uma vez que cada 
partícipe arcará com eventuais despesas necessárias à execução 
da avença. DA VIGÊNCIA; O presente Convênio terá vigência de 
05 (cinco) anos, contados a partir de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado, mediante Termo Aditivo. - DA PUBLICAÇÃO: Deverá 
ser publicado em extrato no Diário Oficial do Estado de Goiás. DATA 
DE ASSINATURA: 22/12/2021.
<#ABC#279699#14#329803/>

Protocolo 279699
<#ABC#279609#14#329705>
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EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Processo nº: 2020.0000.600.5979
Assunto: Termo Aditivo do Contrato nº 003 /2020, que entre si celebram o Estado de Goiás por meio da COORDENAÇÃO REGIONAL 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE URUAÇU e a pessoa jurídica CONSTRUTORA J LOURENÇO EIRELI- CNPJ Nº: 
37.373.459/0001-40.
DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a execução de AMPLIAÇÃO E REFORMA no COLÉGIO ESTADUAL THOMAZ ADORNO, 
no Município de NIQUELÂNDIA -GO. DA MODALIDADE: Carta Convite nº 003/2020.DO PRAZO DA VIGENCIA: O presente termo versa 
sobre o aditivo do prazo do Contrato nº 003/2020, que será a este anexado, qual informamos que o prazo do contrato da obra, passará de 479 
(quatrocentos e trinta e nove) dias conforme estipulado no ultimo termo aditivo, para 569 (quinhentos e sessenta e nove dias) dias, ficando 
este o prazo final do Contrato entre as partes 30/03/2022. Ficando a eficácia condicionada à publicação do estrato no Diário Oficial do Estado 
-- DOE DATA DA ASSINATURA: 30/12/2021
<#ABC#279609#15#329705/>

Protocolo 279609
<#ABC#279628#15#329727>

EXTRATO DE  CONTRATO DE ADITIVO

Processo Nº: 2020.0000.600.3965
ASSUNTO: Aditivo de Contrato de Carta Convite nº 002/2020, que entre si celebram o CONSELHO ESCOLAR PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA 
pessoa jurídica EMPRESA MARKIZE CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI no CNPJ: 27.851.824/0001-21.
DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a execução de Reforma e Ampliação Município de Bela Vista de Goiás-GO DA MODALIDADE:  
CARTA/CONVITE nº002/2020. DO PREÇO: R$: 187.452,53 (CENTO E OITENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS 
REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS). DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS: Fonte: 116/SE/QE. DA VIGÊNCIA: O 
Contrato vigerá por mais 60 dias, à contar da data da assinatura do 6º termo aditivo de contrato de nº 001/2020, ficando a eficácia condicionada 
à publicação do extrato no Diário Oficial do Estado.  DATA DA ASSINATURA: 31 de dezembro de 2021.
<#ABC#279628#15#329727/>

Protocolo 279628
<#ABC#279635#15#329733>

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

PROCESSO Nº: 202100006016771
ASSUNTO: Termo Aditivo do Contrato nº 002 /2021, que entre si celebram o Estado de Goiás por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO por meio do CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMAS, CNPJ Nº 05.865.929/0001-05 e a 
pessoa jurídica GÁVEA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 20.886.469/0001-87.
DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a Construção de Cobertura de Quadra no Colégio Estadual de Brazabrantes, município de 
Brazabrantes - GO.
DA MODALIDADE: Tomada de Preço nº 002/2021.
DO PREÇO: R$ 314.816,55 (trezentos e quatorze mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos).
DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS: Portaria: 3157/2020-SEDUC, Fonte: 100-TE.
VIGÊNCIA: O termo vigerá por prazo igual ao contrato primário 06 (seis) meses 180 dias a contar da data da assinatura do TERMO ADITIVO, 
ficando a eficácia condicionada à publicação do extrato no Diário Oficial do Estado -- DOE
DATA DA ASSINATURA: 31/12/2021
<#ABC#279635#15#329733/>

Protocolo 279635
<#ABC#279562#15#329652>

EXTRATO DA ATA RP Nº 002/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 031/2021

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, Representada pela sua Titular, Profª APARECIDA DE FÁTIMA 
GAVIOLI SOARES PEREIRA

OBJETO: Registro de Preços para futura(s) e eventual(is) contratação de empresa para fornecimento de quadro com sistema de lousa 
interativa digital para atender as necessidades, da Secretaria de Estado da Educação do Estado de Goiás (Processo 2021.0000.604.4027).

DATA DA ASSINATURA: 21.01.2022

FORNECEDOR REGISTRADO: EDUCATECA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EIRELI  - CNPJ: 
13.519.316/0001-36

LOTES 01 e 02 
Item Especificação Unidade Quantidade Valor Unitário R$ Valor Total R$
01 Sistema Integrado Quadro 

Lousa Digital
Und 714 34.088,66 24.339.303,24

02 Projetor Multimídia Und 714 2.069,92 1.477.922,88

VIGÊNCIA: 12 (doze) contados a partir da assinatura e eficácia a partir da publicação  no Diário Oficial.
<#ABC#279562#15#329652/>

Protocolo 279562
<#ABC#279680#15#329778>

EXTRATO DA ATA RP Nº 001/2022 - B
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 025/2021

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, Representada pela sua Titular, Profª APARECIDA DE FÁTIMA 
GAVIOLI SOARES PEREIRA

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Equipamento Auxiliar de Som (Caixa de Som amplificada e Microfone lapela sem 
fio) para Superintendência de Gestão Administrativa, em atendimento as necessidades das diversas atividades de sala de aula de uso de 
professores e estudantes que participarão diariamente nas unidades escolares.
DATA DA ASSINATURA: 24.01.2022
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FORNECEDOR REGISTRADO: AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 09.022.398/0001-31

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO
R$

VALOR TOTAL
R$

001 Microfone de lapela sem fio - 
AMPLA CONCORRÊNCIA

unid 5.901 395,00 2.330.895,00

002 Microfone de lapela sem fio - 
COTA 25% ME/EPP

unid 1.966 395,00 776.570,00

VIGÊNCIA: 12 (doze) contados a partir da assinatura e eficácia a partir da publicação  no Diário Oficial.
<#ABC#279680#16#329778/>

Protocolo 279680
<#ABC#279639#16#329737>

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP

O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação, com sede na Quinta Avenida Nº 212, Leste Vila Nova, Goiânia-GO, torna 
público aos interessados que fará realizar, em sessões públicas nas Unidades Escolares, o procedimento licitatório nas datas e horários abaixo:

Nº
EDITAL

PROCESSO COORDENAÇÃO 
REGIONAL

CONSELHO 
ESCOLAR

DATA 
SESSÃO 2022

DATA ENVIO 
PROPOSTA - 

COMPRASNET 2022
01/22 202100006076144 Luziânia José de Goiás 

Brasil, Campos 
Lindos, Adelvina 
Flores Ribeiro, 
Colégio Estadual de 
Cristalina.

07/02 às 9h 25/01 até 8h59 de 07/02

03/22 202100006068600 Quirinópolis Presidente Castelo 
Branco, Presidente 
Costa e Silva.

07/02 às 9h 24/01 até 8h59 de 07/02

Tipo da Licitação: Menor preço por lote. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar. 
Retire e acompanhe os Editais no site: www.seduc.go.gov.br e www.comprasnet.go.gov.br. Maiores informações, entrar em contato com as 
Unidades Escolares e a Gerência de Licitação 62.3220-9571.

Alessandra Batista Lago
Gerente de Licitação

<#ABC#279639#16#329737/>

Protocolo 279639
<#ABC#279640#16#329738>

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação, com sede na Quinta Avenida Nº 212, Leste Vila Nova, Goiânia-GO, torna 
público aos interessados que fará realizar, em sessões públicas nas Unidades Escolares, o procedimento licitatório nas datas e horários abaixo:

Nº
EDITAL

PROCESSO COORDENAÇÃO 
REGIONAL

UNIDADE 
ESCOLAR

DATA 
SESSÃO 2022

DATA ENVIO PROPOSTA 
- COMPRASNET 2022

02/22 202100006075799 Morrinhos Olímpio Silva 07/02 às 9h 25/01 até 8h59 de 07/02
202100006079847 Porangatu Macob Rodrigues 

Galvão
202100006074843 Uruaçu Josino Silva 04/02 às 9h 25/01 até 8h59 de 04/02 

Tipo da Licitação: Menor preço por lote. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar. 
Retire e acompanhe os Editais no site: www.seduc.go.gov.br e www.comprasnet.go.gov.br. Maiores informações, entrar em contato com as 
Unidades Escolares e a Gerência de Licitação 62.3220-9571.

Alessandra Batista Lago
Gerente de Licitação

<#ABC#279640#16#329738/>

Protocolo 279640
<#ABC#279745#16#329858>

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP  Nº 001/2022

O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Educação, torna público aos interessados o “ADIAMENTO SINE DIE”, do procedimento 
licitatório conforme especificado, Pregão Eletrônico SRP nº 001/2022; Processo nº 2021.0000.607.1782; Abertura prevista para o dia 27 de 
janeiro de 2022, às 9h, Tipo da Licitação: Menor Preço por Item, tendo em vista a necessidade de ajustes no Edital e seus Anexos. Objeto: 
Contratação de empresa para o fornecimento de Uniformes e acessórios Escolares, por meio de Registro de Preços, com objetivo de atender 
a necessidade de vestimenta dos alunos integrados as Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás, conforme especificações e condições 
estabelecidas no Termo de Referência. Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Gerência de Licitação, no endereço anteriormente 
mencionado. Fone: (62) 3220.9571, e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br.

Goiânia, 24 de janeiro de 2022.
Alessandra Batista Lago

Gerente de Licitação
<#ABC#279745#16#329858/>

Protocolo 279745
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Secretaria de Estado da Segurança Pública 
-  SSP

<#ABC#279573#17#329665>

PORTARIA Nº 0052, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022

Retifica a Portaria nº 0045/2022-SSP que 
designou substituto em período de férias de 
servidor da SSP.

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 202200016001212, resolve:

Art. 1º  Retificar, mantidos seus demais termos, a Portaria 
nº 0045/2022- SSP (000026801660), de 19 de janeiro de 2022, 
que designou substituto em período de férias de servidor desta 
Secretaria, apenas quanto ao nome da servidora:

I - Onde se lê:
“Art. 1º  Designar a servidora DAYANA MARTINS ALVES, 

inscrita no CPF nº 930.377.911-87, ocupante do cargo em comissão 
de Assessor - A8, para, sem prejuízo de suas atribuições, e no 
período de 2 de março de 2022 a 11 de março de 2022, responder 
pelas atividades do expediente da Gerência de Pesquisa e Cálculo 
da Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor 
- PROCON, em substituição ao titular GLEIDSON TOMAZ 
FERNANDES, inscrito no CPF nº 830.879.151-49, ocupante do 
cargo efetivo de Gestor de Finanças e Controle - 19.929, que 
estará em gozo de suas férias regulamentares.”

II - Leia-se:
“Art. 1º  Designar a servidora DAYANE MARTINS ALVES, 

inscrita no CPF nº 930.377.911-87, ocupante do cargo em comissão 
de Assessor - A8, para, sem prejuízo de suas atribuições, e no 
período de 2 de março de 2022 a 11 de março de 2022, responder 
pelas atividades do expediente da Gerência de Pesquisa e Cálculo 
da Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor 
- PROCON, em substituição ao titular GLEIDSON TOMAZ 
FERNANDES, inscrito no CPF nº 830.879.151-49, ocupante do 
cargo efetivo de Gestor de Finanças e Controle - 19.929, que 
estará em gozo de suas férias regulamentares.”

Art. 2º  Determinar o encaminhamento desta Portaria à 
Superintendência de Gestão Integrada/SSP para conhecimento e 
demais providências.

AGNALDO AUGUSTO DA CRUZ
<#ABC#279573#17#329665/>

Protocolo 279573
<#ABC#279576#17#329668>

PORTARIA Nº 0054, DE 21 DE JANEIRO 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 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, publicada no Diário Oficial do Estado de 
Goiás nº 23.492, e tendo em vista o disposto no Processo SEI nº 
202200016001395,

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;

Considerando que, a Secretaria de Estado de Segurança 
Pública de Goiás, por meio da Coordenadoria de Ensino da SSP-GO, 
tem por premissa proporcionar atividades de ensino de qualidade, 
agregando valores e conhecimentos aos profissionais de segurança 
pública em suas atividades profissionais, visando, constantemente, 
a formação continuada dos Servidores Públicos da Pasta; e

Considerando que de acordo com o art. 2º, inciso IV da 
Portaria nº 0387/2019 - SSP, coube à Coordenadoria de Ensino, 
vinculada ao Gabinete do Subsecretário da Secretaria de Segurança 
Pública, coordenar as atividades de ensino à distância realizadas 
pela Plataforma da Gestão de Ensino a Distância - GED, desta 
Pasta, resolve:

Art. 1º  Autorizar e homologar a realização do Curso 
ATENDIMENTO POLICIAL AO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE 
OCORRÊNCIA (APTCO), em modalidade de Ensino a Distância - 
EAD, cuja duração será de 60 (sessenta) horas, com o objetivo de 
capacitação de 160 (cento e sessenta) profissionais da Segurança 
Pública de Goiás

Art. 2º  Fixar o seguinte currículo e carga horária para o 
mencionado curso:

DISCIPLINAS C/H
1. Conceitos 12h
2. Atendimento Policial nas Infrações de Menor 
Potencial Ofensivo

12h

3. Principais Crimes de Menor Potencial Ofensivo do 
Código Penal

12h

4. Principais Contravenções Penais 12h
5. Principais Crimes de Menor Potencial Ofensivo 
Eleitoral, Ambiental e outros

12h

TOTAL H/A 60 H

Art. 3º  Designar os seguintes servidores para atuarem na 
atividade de magistério, como Docentes do mencionado curso:

PROFESSORES
Ord. Cargo Nome CPF Titulação

1 2º Sargento 
PM

MISS-LENY MELO TEODORO 85358240144Especialista

2 Cabo PM SAMUEL DIAS FREITAS 02447059175 Graduado
3 Cabo PM LUCAS QUEIROZ MONTEIRO 02920030132Especialista
4 Soldado PM LUANNA CRISTINA GONÇALVES DE 

MORAES
02805159101Especialista

5 Soldado PM CELSO ALEXANDRE INÁCIO DA 
CUNHA

02953050108Especialista

6 Soldado PM LETYCIA NERES DE ARAUJO 04271591130 Especialista
A remuneração dos docentes será efetivada de acordo com o Art. 8º desta portaria.

Art. 4º  Estabelecer que os alunos sejam matriculados na 
plataforma de ensino à distância “Moodle” da Gestão de Ensino EAD 
da SSP/GO e que o curso seja ministrado com a carga horária de 
60 (sessenta) horas, sendo 06 (seis) turmas, no período de 25 de 
janeiro de 2022 a 06 de abril de 2022, com turmas de até 30 (trinta) 
alunos.

Art. 5º  Desligar o aluno que:
I - não acessar o curso no ambiente virtual de estudos por 

um período de 45 (quarenta e cinco) dias;
II - comportar-se contrariamente aos princípios de 

convivência pacífica e harmoniosa, desrespeitando colegas, tutores 
e administradores do sistema; e

III - deixar de possuir vínculo com a Secretaria de Segurança 
Pública - GO.
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Art. 6º  Avaliar os alunos do curso, considerando-os 
APROVADOS com nota igual ou superior a 70 (setenta) pontos ou 
REPROVADOS com nota final inferior a 70 (setenta) pontos.

Art. 7º  Determinar que será considerado evadido do curso 
o aluno que:

I - deixar de participar de pelo menos 03 (três) atividades 
dos fóruns de debates; e

II - não realizar a avaliação final, a avaliação de segunda 
chance e/ou não participar de nenhuma das atividades no decorrer 
do calendário letivo do curso.

Parágrafo único.  Nesse caso, o aluno ficará suspenso e 
impedido de realizar nova matrícula no Ciclo seguinte da Rede EAD/
SSPGO.

Art. 8º  Os instrutores serão remunerados de acordo com a 
Lei nº 15.949, de 29 de dezembro de 2006 e a Portaria nº 1107/2009/
SSP, salvo quaisquer alterações legislativas ou administrativas 
nesse sentido.

Parágrafo único.  Os servidores designados farão jus à 
remuneração de 60 (sessenta) horas-aula pelo desenvolvimento 
das ações formativas, durante as atividades letivas do Ciclo EAD 
01/2022, na Plataforma da Rede EAD/SSPGO, sendo que o valor 
mensal de horas trabalhadas não poderá exceder ao limite de 
R$700,00 (setecentos reais), sob pena de perdimento do valor 
excedente, salvo disposição em sentido contrário.

Art. 9º  Estabelecer que sejam reservadas até 06 (seis) 
vagas para a capacitação exclusiva de servidores indicados pela 
Coordenação TCO-PM, em atenção a solicitação consignada 
nos autos do processo SEI nº 202100002091554; bem como, 
destinadas até 10 (dez) vagas à profissionais da Segurança Pública 
pertencentes às Instituições Coirmãs (GCM).

Art. 10  Estabelecer como “Anexo I” desta Portaria o Plano 
de Curso “Atendimento Policial ao Termo Circunstanciado de 
Ocorrência (APTCO)”, em modalidade à distância, plano este que 
serviu de base para a elaboração desta Portaria.

Art. 11  Designar a Coordenadoria de Ensino desta Pasta 
para que se faça o acompanhamento, coordenação e supervisão 
das atividades letivas, que serão realizadas durante o período do 
Ciclo 01/2022, da Rede EAD/SSPGO, bem como preste todo o 
suporte na plataforma “moodle”, desta Secretaria.

Art. 12  Determinar o encaminhamento desta Portaria 
à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros Militar, à Polícia Civil, à 
Diretoria-Geral de Administração Penitenciária e à Superintendência 
da Polícia Técnico-Científica, para fins de conhecimento e fazer-se 
constar em ficha funcional dos servidores docentes.

AGNALDO AUGUSTO DA CRUZ

Anexo I - PLANO DO CURSO APTCO
(PORTARIA Nº 0054, DE 21 DE JANEIRO DE 2022)

PLANO DE CURSO

Atendimento Policial ao Termo Circunstanciado de Ocorrência 
(APTCO)

Carga Horária: 60 horas

Modalidade: à distância

Objetivos

Capacitação dos profissionais da Segurança Pública do Estado de 
Goiás no curso “Atendimento Policial ao TCO - TCO”. Curso que 
visa o aprimoramento do policial nas infrações de menor potencial 
ofensivo. Para tanto, traz o conceito de infração de menor potencial 
ofensivo, o procedimento e uma análise dos principais crimes de 
maior incidência nos registros policiais.

O Manual

O conteúdo, que já se encontra disponível para reprodução, foi 
elaborado pela equipe da Coordenação do TCO/PM.

O Curso

O curso, cuja modalidade de ensino será à distância, terá uma carga 
horária de 60 horas e será dividida em 05 disciplinas (módulos) de 
12 horas-aula cada:
1. Conceito;
2. Atendimento Policial nas infrações de menor potencial 
ofensivo;
3. Principais Crimes de Menor Potencial Ofensivo do Código 
Penal;
4. Principais Contravenções Penais; e
5. Principais Crimes de menor potencial ofensivo eleitorais, 
ambientais e outros.

Cada disciplina será acompanhada por instrutores da área de 
Segurança Pública, com experiência em atividades referentes ao 
TCO e de docência na modalidade presencial e à distância.
A logística das atividades e o emprego dos conteúdos ficarão a 
cargo da Coordenadoria de Ensino à Distância que já coordenou 
15 Unidades de Telecentro no Estado e possui Know How em 
plataformas de ensino à distância.

A Avaliação

A flexibilidade permitida pela EAD respeita o processo de construção 
do conhecimento e o tempo do aluno, o que pode ser potencializado 
com metodologias que privilegiam e incentivam a descoberta e a 
busca de conhecimentos, por meio de desafios.
Quando suportada pelas tecnologias, esta busca é facilitada pelo 
acesso às informações disponíveis na web e ainda pelas possibi-
lidades de comunicação síncronas e assíncronas, as quais visam 
à interação interpessoal, a troca de experiências e informações 
favorecendo a ampliação do conhecimento por meio da ajuda do 
coletivo.
Diante disso, propõe esta concepção de avaliação para os cursos na 
modalidade a distância, buscando aproveitar os recursos disponíveis 
de modo qualitativo e pautado em perspectivas teóricas e metodoló-
gicas, visando agregar valores e qualidades ao processo de ensino 
e aprendizagem a distância.
A avaliação de caráter contínuo será feita por meio da participação 
do aluno nos Fóruns de discussões que serão criados pelo instrutor 
de cada disciplina durante o curso TCO e ainda por meio de uma 
Verificação Final de Aprendizagem que consistirá em 10 questões 
objetivas e aleatórias que tendem a avaliar os conceitos apresentados 
em cada disciplina do curso que atestarão a assimilação das 
atividades que serão seguidas em cada ocorrência listada no Curso.
As avaliações, que serão realizadas individualmente, serão sínteses 
das disciplinas cursadas, que enfocam os temas que o discente já 
conhece, já estudou ou sobre os quais já refletiu.
A nota ou conceito mínimo para a aprovação do curso é igual ou 
superior que sete (7,0) numa escala de zero (0) a dez (10); ou 
conceito equivalente (APROVADO). A nota final do curso será 
composta da seguinte forma: O instrutor avaliará as participações 
nos fóruns criados em cada disciplina e atribuirá até (1,0) ponto por 
participação. Sendo 5 disciplinas, a nota do aluno poderá chegar a 
5,0 pontos sendo (1,0) por disciplina. O restante da nota (5,0) será 
alcançada por meio da Verificação Final de Aprendizagem.
Os alunos que não atingirem a nota ou conceito mínimo para a 
aprovação nas disciplinas receberão informações dos respectivos 
professores e tutores para procederem a recuperação.
Para realizar a recuperação da disciplina, o professor irá propor 
uma avaliação, para recuperação da nota. O aluno terá apenas 1 
(uma) possibilidade de recuperação para realizar as avaliações e/ou 
trabalhos equivalentes.

Nome do Curso:
ATENDIMENTO POLICIAL AO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE 

OCORRÊNCIA (APTCO)

DISCIPLINA 1:
CONCEITO
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Objetivo:
Definir uma infração de menor potencial ofensivo;
Compreender a Lei 9.099 de 1995.

Ementa:
Infração de menor potencial ofensivo na Constituição. Histórico das 
Leis. Conceito de menor potencial ofensivo. Procedimento da Lei 
9.099 de 1995. Termo Circunstanciado de Ocorrência. Institutos Des-
penalizadores da Lei 9.099 de 1995.

Metodologia:
A disciplina será ministrada na modalidade EAD (virtual) e disponi-
bilizará além de conteúdo específico material de apoio no estudo à 
estrutura da Segurança Pública nacional.
Todo o conteúdo deste curso será disponibilizado na internet e a 
hospedagem será no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Plataforma 
Moodle - gratuito e de uso livre.
O curso contará com uma equipe de monitoria para fazer os 
atendimentos, por telefone e e-mail das dúvidas relacionadas ao uso 
do AVA. Esses monitores estarão à disposição nos três turnos. E têm 
o prazo de 24 horas para o retorno as mensagens recebidas.

Carga horária: 12 horas

Modalidade:
Ensino a Distância

Bibliografia Básica:
BRASIL. Lei Nº 9.099, de 26 de Setembro de 1995. Lei dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais. Disponibilizado em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm>. Acesso em: 13/11/2019
BRASIL. Lei Nº 12.830, de 20 de Junho de 2013. Investigação Criminal 
conduzida pelo
Delegado de Polícia. Disponibilizado em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12830.htm>. Acesso em: 
06/11/2019
BRASIL. Lei Nº 10.259, de 12 de julho de 2001. Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal. Disponibilizado em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10259.htm>. 
Acesso em: 04/11/2019
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da Republica Federativa 
do Brasil.
Disponibilizado em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm>. Acesso em: 01/11/2019
JÚNIOR, Azor Lopes da Silva. Teoria e Prática Policial. Aplicada aos 
Juizados Especiais Criminais. São Paulo. Editora Suprema Cultura.
SANT’ANNA, Paula Rodrigues de. Reincidência em Penas 
Alternativas. Disponível em: <http://www.lambda.maxwell.ele.puc-rio.
br/11999/11999.PDF>. Acesso em 14 nov. 2019
SOUSA, Cássio dos Reis Lopes; ALVES, Fernanda do Carmo 
Rodrigues. A Teoria Das Janelas Quebradas Aplicada Na Atualidade. 
Disponível em:
<https://acervodigital.ssp.go.gov.br/pmgo/bitstream/123456789/1449/
1/978986670-
678_C%c3%a1ssio_Dos_Reis_Lopes_De_Sousa_Deposito_
final_13447_1493989527.pdf >. Acesso em 14 nov. 2019
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. Tribunal Regional 
Federal da 4ªRegião TRF-4 - APELAÇÃO CRIMINAL : ACR 855 RS 
2001.71.07.000855-0. Disponível em: < https://trf-4.jusbrasil.com.br/
jurisprudencia/1162287/apelacao-criminal-acr-855?ref=juris-tabs>. 
Acesso em 22 nov. 2019
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS. Pena
Restritiva de direitos. Disponível em: < https://www.tjdft.jus.br/institu-
cional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicaosemanal/
pena-restritiva-de-direitos>. Acesso em 22 nov. 2019

Articulação com a Matriz Curricular Nacional:
Sistemas, Instituições e Gestão Integrada em Segurança Pública.

DISCIPLINA 2:
ATENDIMENTO POLICIAL NAS OCORRÊNCIAS DE MENOR 

POTENCIAL OFENSIVO

Objetivo:
Analisar a eficiência e qualidade do atendimento policial;
Saber as hipóteses em que não se deve lavrar o Termo Circunstan-
ciado de Ocorrência.

Ementa:
Atendimento policial nas ocorrências de menor potencial ofensivo. 
Termos do TCO. Tipos de Ação. Encaminhamento ao Juizado Especial 
Criminal. Situações especiais do TCO. Crimes militares. Crimes que 
envolvem Lei Maria da Penha. Crimes cometidos por Autoridades 
com foro por prerrogativa de função. Atos infracionais cometidos por 
menores de idade. Crimes em concurso.

Metodologia:
Todo o conteúdo deste curso será disponibilizado na internet e 
a hospedagem será no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 
Plataforma Moodle - gratuito e de uso livre. O curso contará com uma 
equipe de monitoria para fazer os atendimentos, por telefone e e-mail 
das dúvidas relacionadas ao uso do AVA. Esses monitores estarão à 
disposição nos três turnos. E têm o prazo de 24 horas para o retorno 
as mensagens recebidas.

Modalidade:
Ensino a Distância

Carga Horária: 12 horas

Bibliografia Básica:
BRASIL. Lei Nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Estatuto da Criança e 
do Adolescente.
Disponibilizado em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.
htm >. Acesso em: 11/11/2019
BRASIL. Decreto-Lei Nº 3.689, de 3 de Outubro de 1941. Código de 
Processo Penal.
Disponibilizado em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/
del3689.htm>.
Acesso em: 02/11/2019
Procedimento Operacional Padrão/Polícia Militar de Goiás. 3ed. ver. e 
amp. - Goiânia: PMGO, 2014. 370 p
GOMES , Luiz Flávio. Denúncia. Recebimento. Alteração da 
capitulação legal pelo juiz. Disponível em: < https://professorlfg.
jusbrasil.com.br/artigos/121930673/denunciarecebimento-
alteracao-da-capitulacao-legal-pelo-juiz >. Acesso em 15 nov. 2019
MOREIRA, Jefferson. Aplicabilidade da lei 9.099/95 aos crimes 
militares impróprios.
Disponível em: <https://jeffersonmoreirarocha.jusbrasil.com.br/
artigos/341125922/aplicabilidade-da-lei
9099-95-aos-crimes-militares-improprios>. Acesso em 18 nov. 2019
JÚNIOR, Joaquim Leitão. A Contravenção Penal de Vias de Fato no 
Âmbito da Violência Doméstica à Luz da Jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 
< http://genjuridico.com.br/2018/08/30/contravencao-penal-devias-
-de-fato-no-ambito-da-violencia-domestica-luz-da-jurisprudencia-
-do-superior-tribunalde-justica-e-do-supremo-tribunal-federal/>. 
30.ago.2018 Acesso em 22 nov. 2019
MAPA JURÍDICO. Ato Infracional Flagrante - Menor De Idade. 
Disponível em:
<http://www.normaslegais.com.br/guia/clientes/apuracao-ato-infracio-
nal-atribuidoadolescente.htm >. Acesso em 22 nov. 2019
ASSUNÇÃO, Gilberto. A lei Maria da Penha só protege a esposa ou 
companheira?
Disponível em: < https://gilbertoassuncao.jusbrasil.com.br/ar-
tigos/477765846/a-lei-mariada-penha-so-protege-a-esposa-
-ou-companheira >. Acesso em 22 nov. 2019

Articulação com a Matriz Curricular Nacional:
Funções, Técnicas e Procedimentos em Segurança Pública.

DISCIPLINA 3:
PRINCIPAIS CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO DO 

CÓDIGO PENAL
CRIME E SOCIEDADE

Objetivo:
Analisar as infrações de menor potencial ofensivo referente ao Código 
Penal;
Identificar as especificidades de cada artigo explanado.

Ementa:
Principais crimes de menor potencial ofensivo do Código Penal. 
Lesão corporal leve. Omissão de socorro. Injúria. Ameaça. Invasão de 
domicílio. Dano. Outras fraudes. Receptação Culposa. Ato obsceno. 
Resistência. Desobediência. Desacato. Rompimento de selo.

Modalidade:
Ensino a Distância
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Carga horária: 12 horas.

Metodologia:
Todo o conteúdo deste curso será disponibilizado na internet e 
a hospedagem será no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 
Plataforma Moodle - gratuito e de uso livre. O curso contará com uma 
equipe de monitoria para fazer os atendimentos, por telefone e e-mail 
das dúvidas relacionadas ao uso do AVA. Esses monitores estarão à 
disposição nos três turnos. E têm o prazo de 24 horas para o retorno 
as mensagens recebidas.

Bibliografia Básica:
BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código 
Penal. Disponibilizado
em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compila-
do.htm>. Acesso em: 02/11/2019
MASSON, C. Direito Penal esquematizado parte geral, (São Paulo, 
Método, 2011) p. 553 e 554.
DUTRA, Rafaela Nascimento. Crime de Ato Obsceno: Breves Con-
siderações. Disponível em: <https://www.webartigos.com/storage/
app/uploads/public/592/ee5/ad3/592ee5ad30ea14905 19837.pdf>. 
Acesso em 22 nov. 2019.
BARROSO, Henrique Gabriel. Quando ocorre o crime de omissão de 
socorro? Disponível em: < https://henriquebarroso.jusbrasil.com.br/
artigos/604570273/quando-ocorre-o-crimede-omissao-de-socorro>. 
Acesso em 22 nov. 2019.
TALON, Evinis. A jurisprudência do STJ sobre o crime de deso-
bediência. Disponível em:<https://evinistalon.jusbrasil.com.br/arti-
gos/487490457/a-jurisprudencia-do-stj-sobre-ocrime-de-desobedien-
cia>. Acesso em 22 nov. 2019
NOTÍCIAS STF. Não se configura crime de desobediência quando 
puder ser aplicada
sanção administrativa. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteu-
do=66857>. Terça-feira,02 de maio de 2006. Acesso em 22 nov. 2019
PEREIRA, Jeferson Botelho. Pular catraca de ônibus é crime? 
Disponível em:
<https://jus.com.br/artigos/70634/pular-catraca-de-onibus-e-crime>. 
Publicado em 12/2018.Acesso em 22 nov. 2019

Articulação com a Matriz Curricular Nacional:
Violência, Crime e Controle Social.

DISCIPLINA 4:
PRINCIPAIS CONTRAVENÇÕES PENAIS

Objetivo:
Conhecer as contravenções penais de maior incidência nos 
atendimentos policiais;
Analisar os aspectos legais de cada contravenção explicada.

Ementa:
Contravenções penais de maior incidência policial. Porte de arma. 
Vias de fato. Dirigir sem habilitação. Direção perigosa. Perturbação do 
sossego alheio. Jogos de azar. Perturbação da tranquilidade.

Modalidade:
Ensino a Distância.

Carga horária: 12 horas

Bibliografia Básica:
BRASIL. Lei Nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Registro, Posse 
e Comercialização de Armas de Fogo e Munição, sobre o Sistema 
Nacional de Armas - Sinarm. Disponibilizado em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.826.htm>. Acesso em: 06/11/2019
BRASIL. Decreto-Lei Nº 3.688, de 3 de Outubro de 1941. Lei das Con-
travenções Penais. Disponibilizado em: < http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/decreto-lei/del3688.htm>.Acesso em: 04/11/2019
GANDRA, Thiago. Lei das Contravenções Penais. Salvador. Editora 
JusPodivm.
SOUZA, Thiago dos Santos. PORTE DE ARMA BRANCA É CRIME 
?: posso portar faca; canivete; estilete, entre outras armas brancas?. 
Disponível em:
<http://portaljuridicobrasil.com.br/sergiocdreis/porte-de-arma-branca-
-%C3%A9-crimeposso-portar-faca-canivete-estilete-entre-outras-ar-
mas>. Publicado em 01/08/2018. Acesso em 11 nov. 2019
ROBERTO, Wilson Furtado. Sair de casa com arma branca é 
contravenção penal.

Disponível em: < https://juristas.com.br/foruns/topic/porte-de-arma-
-branca/>. Publicado
em 30/03/2018. Acesso em 11 nov. 2019
NOTÍCIAS STF. Extinto processo contra flanelinhas por exercício 
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Articulação com a Matriz Curricular Nacional:
Funções, Técnicas e Procedimentos em Segurança Pública.

Metodologia:
Todo o conteúdo deste curso será disponibilizado na internet e 
a hospedagem será no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 
Plataforma Moodle - gratuito e de uso livre. O curso contará com uma 
equipe de monitoria para fazer os atendimentos, por telefone e e-mail 
das dúvidas relacionadas ao uso do AVA. Esses monitores estarão à 
disposição nos três turnos. E têm o prazo de 24 horas para o retorno 
as mensagens recebidas.

DISCIPLINA 5:
PRINCIPAIS CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO 

ELEITORAIS, AMBIENTAIS E OUTROS

Objetivo:
Analisar os crimes ambientais de menor potencial ofensivo e saber as 
providências
necessárias; Diferenciar os crimes de trânsito de menor potencial 
ofensivo das infrações administrativas.

Ementa:
Principais crimes ambientais de menor potencial ofensivo. Matar 
animais. Maus tratos a animais. Receber ou adquiris para fins 
comerciais ou industriais produtos de origem vegetal sem licença. 
Impedir ou dificultar a regeneração de floresta. Comercializar ou usar 
motosserra sem licença. Estabelecimento potencialmente poluidor. 
Pichar edificação ou monumento urbano. Principais infrações de 
menor potencial ofensivo do Código de Trânsito Brasileiro. Lesão 
corporal culposa na direção. Violar suspensão ou proibição de 
habilitação. Inabilitado conduzir veículo automotor gerando perigo de 
dano. Entregar direção a pessoa não habilitada. Direção perigosa. 
Principais crimes eleitorais de menor potencial ofensivo. Lei das 
eleições. Código eleitoral. Promover desordem eleitoral. Impedir ou 
embaraçar o exercício do sufrágio. Violar ou tentar violar o sigilo do 
voto. Calúnia eleitoral. Difamação eleitoral. Recusar ou abandonar 
o serviço eleitoral sem justa causa. Recusar o cumprimento de 
diligências. Outros crimes de menor potencial ofensivo. Uso de 
drogas. Oferecer droga para juntos consumirem. Estatuto do Torcedor. 
Promover tumulto. Venda de ingresso esportivo por preço superior. 
Crime de usura.

Metodologia:
Todo o conteúdo deste curso será disponibilizado na internet e 
a hospedagem será no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 
Plataforma Moodle - gratuito e de uso livre. O curso contará com uma 
equipe de monitoria para fazer os atendimentos, por telefone e e-mail 
das dúvidas relacionadas ao uso do AVA. Esses monitores estarão à 
disposição nos três turnos. E têm o prazo de 24 horas para o retorno 
as mensagens recebidas.

Modalidade:
Ensino a Distância

Carga horária: 12 horas.

Bibliografia Básica:
BRASIL. Lei Nº 1.521, de 26 de Dezembro de 1951. Crimes Contra a 
Economia Popular. Disponibilizado em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
LEIS/L1521.htm >. Acesso em: 18/11/2019
BRASIL. Lei Nº 11.343, de 23 de Agosto de 2006. Lei de Drogas. Disponi-
bilizado em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/
l11343.htm>. Acesso em: 14/11/2019
BRASIL. Lei Nº 10.671, de 15 de Maio de 2003. Estatuto de Defesa do 
Torcedor.
Disponibilizado em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.671.
htm>. Acesso em: 11/11/2019.
BRASIL. Lei Nº 9.504, de 30 de Setembro de 1997. Lei das Eleições. Disponi-
bilizado em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm>. Acesso 
em: 12/11/2019
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Articulação com a Matriz Curricular Nacional:
Funções, Técnicas e Procedimentos em Segurança Pública.

CURSO
ATENDIMENTO POLICIAL AO TERMO CIRCUNS-

TANCIADO DE OCORRÊNCIA (APTCO)

Carga 
Horária 

em Hora/
Aula

Disciplina 01: Conceitos 12 horas

Disciplina 02: Atendimento Policial nas Infrações 
de Menor Potencial Ofensivo

12 horas

Disciplina 03: Principais Crimes de Menor 
Potencial Ofensivo do Código 

Penal

12 horas

Disciplina 04: Principais Contravenções Penais 12 horas

Disciplina 05: Principais Crimes de Menor 
Potencial Ofensivo Eleitorais, 

Ambientais e outros

12 horas

TOTAL 60 horas

<#ABC#279576#21#329668/>
Protocolo 279576

<#ABC#279577#21#329670>

PORTARIA Nº 0055, DE 21 DE JANEIRO DE 2022

Autorizar e homologar a realização do 
curso Procedimento Operacional Padrão 
da Segurança Pública do Estado de Goiás 
(POPSEG), em modalidade de ensino a 
distância - EAD.

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, publicada no Diário Oficial do Estado de 
Goiás nº 23.492, e tendo em vista o disposto no Processo SEI nº 
202200016001395,

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;

Considerando que, a Secretaria de Estado de Segurança 
Pública de Goiás, por meio da Coordenadoria de Ensino da SSP-GO, 
tem por premissa proporcionar atividades de ensino de qualidade, 
agregando valores e conhecimentos aos profissionais de segurança 
pública em suas atividades profissionais, visando, constantemente, 
a formação continuada dos Servidores Públicos da Pasta; e

Considerando que de acordo com o art. 2º, inciso IV 
da Portaria 0387/2019 - SSP, coube à Coordenadoria de Ensino, 
vinculada ao Gabinete do Subsecretário da Secretaria de Segurança 
Pública, coordenar as atividades de ensino à distância realizadas 
pela Plataforma da Gestão de Ensino a Distância - GED, desta 
Pasta, resolve:

Art. 1º  Autorizar e Homologar a realização do Curso 
Procedimento Operacional Padrão da Segurança Pública do Estado 
de Goiás (POPSEG), em modalidade de Ensino a Distância - 
EAD, cuja duração será de 80 (oitenta) horas, com o objetivo de 
capacitação de 80 (oitenta) profissionais da Segurança Pública de 
Goiás.

Art. 2º  Fixar o seguinte currículo e carga horária para o 
mencionado curso:

DISCIPLINAS C/H
1. Análise Institucional dos Sistemas de Segurança Pública 
e Justiça Criminal.

16 h

2. Crime e Sociedade. 16 h
3. Atuação Profissional dos Operadores de Segurança 
Pública: Meio Ambiente 

16 h

4. Atuação Profissional dos Operadores de Segurança 
Pública: Crimes contra a Vida.

16 h

5. Atuação Profissional dos Operadores de Segurança 
Pública: Crimes de Trânsito.

16 h

TOTAL H/A 80 
H
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Art. 3º  Designar os seguintes servidores para atuarem 
na atividade de magistério como Docentes do mencionado curso:

PROFESSORES
Ord. Cargo Nome CPF Titulação

1 2º Sargento 
PM

LUIS CLAUDIO RAFFA QUINTANA 13710936870Especialista

2 2º Sargento 
PM

WEMERSON SOUZA DO 
NASCIMENTO

99944790168Especialista

3 3º Sargento 
PM

WENDER LEMES DE MELO 00531250105Especialista

A remuneração dos docentes será efetivada de acordo com o art. 8º desta 
portaria.

Art. 4º  Estabelecer que os alunos sejam matriculados 
na plataforma de ensino à distância “Moodle” da Coordenadoria 
de Ensino da SSP/GO e que o curso seja ministrado com a carga 
horária de 80 (oitenta) horas, sendo 03 (três) turmas, no período de 
25 de janeiro de 2022 a 04 de maio de 2022, com turmas de até 30 
(trinta) alunos.

Art. 5º  Desligar o aluno que:
I - não acessar o curso no ambiente virtual de estudos 

por um período de 60 (sessenta) dias;
II - comportar-se contrariamente aos princípios de 

convivência pacífica e harmoniosa, desrespeitando colegas, tutores 
e administradores do sistema; e

III - deixar de possuir vínculo com a Secretaria de 
Segurança Pública - GO.

Art. 6º  Avaliar os alunos do curso, considerando-os 
APROVADOS com nota igual ou superior a 70 (setenta) pontos ou 
REPROVADOS com nota final inferior a 70 (setenta) pontos.

Art. 7º  Determinar que será considerado evadido do 
curso o aluno que:

I - deixar de participar de pelo menos 03 (três) atividades 
dos fóruns de debates; e

II - não realizar a avaliação final, a avaliação de segunda 
chance e/ou não participar de nenhuma das atividades no decorrer 
do calendário letivo do curso.

Parágrafo único.  Nesse caso, o aluno ficará suspenso 
e impedido de realizar nova matrícula no Ciclo seguinte da Rede 
EAD/SSPGO.

Art. 8º  Definir que os instrutores serão remunerados 
de acordo com a Lei nº 15.949, de 29 de dezembro de 2006 e a 
Portaria nº 1107/2009/SSP, salvo quaisquer alterações legislativas 
ou administrativas nesse sentido.

Parágrafo único.  Os servidores designados farão jus 
à remuneração de 80 (oitenta) horas-aula pelo desenvolvimento 
das ações formativas, durante as atividades letivas do Ciclo EAD 
01/2022, na Plataforma da Rede EAD/SSPGO, sendo que o valor 
mensal de horas trabalhadas não poderá exceder ao limite de 
R$700,00 (setecentos reais), sob pena de perdimento do valor 
excedente, salvo disposição em sentido contrário.

Art. 9º  Estabelecer que sejam destinadas até 10 (dez) 
vagas a profissionais da Segurança Pública pertencentes às 
Instituições Coirmãs (GCM).

Art. 10  Estabelecer como “Anexo I” desta Portaria o 
Plano de Curso “Procedimento Operacional Padrão da Segurança 
Pública de Goiás (POPSEG)”, em modalidade à distância, plano 
este que serviu de base para a elaboração desta Portaria.

Art. 11  Designar a Coordenadoria de Ensino desta Pasta 
para que faça o acompanhamento, coordenação e supervisão das 
atividades letivas, que serão realizadas durante o período do Ciclo 
01/2022, da Rede EAD/SSPGO, bem como preste todo o suporte na 
plataforma “moodle”, desta Secretaria.

Art. 12  Determinar o encaminhamento desta Portaria 
à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros Militar, à Polícia Civil, à 
Diretoria-Geral de Administração Penitenciária e à Superintendência 
da Polícia Técnico-Científica, para fins de conhecimento e fazer-se 
constar em ficha funcional dos servidores docentes.

AGNALDO AUGUSTO DA CRUZ

Anexo I - PLANO DO CURSO POPSEG
(PORTARIA Nº 0055, DE 21 DE JANEIRO DE 2022)

PLANO DE CURSO -

Procedimento Operacional Padrão da Segurança Pública do 
Estado de Goiás (POPSEG)

Objetivos
Capacitação dos profissionais da Segurança Pública do Estado 
de Goiás no curso “POPSEG - Procedimento Operacional Padrão 
de Segurança Pública”. Manual que define, de maneira integrada, 
as competências e atividades dos órgãos de segurança pública 
responsáveis pelo atendimento de ocorrências que envolvam Crimes 
contra o Meio Ambiente, Crimes Contra a Vida e Crimes de Trânsito.

O Manual

O conteúdo, que já se encontra disponível para reprodução, foi 
elaborado por uma comissão composta por representantes do Corpo 
de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-
-científica de Goiás.

O Curso

O curso, cuja modalidade de ensino será à distância, terá uma carga 
horária de 80 horas e será dividida em 05 disciplinas (módulos) de 
16 horas-aula cada:

1. Análise Institucional dos Sistemas de Segurança Pública e Justiça 
Criminal.

2. Crime e Sociedade

3. Atuação Profissional dos Operadores de Segurança Pública: Meio 
Ambiente

4. Atuação Profissional dos Operadores de Segurança Pública: 
Crimes contra a Vida.

5. Atuação Profissional dos Operadores de Segurança Pública: 
Crimes de Trânsito.

Cada disciplina será acompanhada por instrutores da área de 
Segurança Pública, com experiência em atividades de docência na 
modalidade presencial e à distância.

A logística das atividades e o emprego dos conteúdos ficarão a 
cargo da Coordenadoria de Ensino à Distância que já coordenou 
15 Unidades de Telecentro no Estado e possui Know How em 
plataformas de ensino à distância.

A Avaliação

A flexibilidade permitida pela EAD respeita o processo de construção 
do conhecimento e o tempo do aluno, o que pode ser potencializado 
com metodologias que privilegiam e incentivam a descoberta e a 
busca de conhecimentos, por meio de desafios.
Quando suportada pelas tecnologias, esta busca é facilitada pelo 
acesso às informações disponíveis na web e ainda pelas possibi-
lidades de comunicação síncronas e assíncronas, as quais visam 
à interação interpessoal, a troca de experiências e informações 
favorecendo a ampliação do conhecimento por meio da ajuda do 
coletivo.
Diante disso, propõe esta concepção de avaliação para os cursos na 
modalidade a distância, buscando aproveitar os recursos disponíveis 
de modo qualitativo e pautado em perspectivas teóricas e metodoló-
gicas, visando agregar valores e qualidades ao processo de ensino 
e aprendizagem a distância.
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A avaliação de caráter contínuo será feita por meio da participação 
do aluno nos Fóruns de discussões que serão criados pelo 
instrutor de cada disciplina durante o curso POPSEG e ainda por 
meio de uma Verificação Final de Aprendizagem que consistirá 
em 10 questões objetivas e aleatórias que tendem a avaliar os 
conceitos apresentados em cada disciplina do curso que atestarão a 
assimilação das atividades que serão seguidas em cada ocorrência 
listada no Manual.

As avaliações, que serão realizadas individualmente, serão sínteses 
das disciplinas cursadas, que enfocam os temas que o discente já 
conhece, já estudou ou sobre os quais já refletiu.

A nota ou conceito mínimo para a aprovação do curso é igual ou 
superior que sete (7,0) numa escala de zero (0) a dez (10); ou 
conceito equivalente (APROVADO). A nota final do curso será 
composta da seguinte forma: O instrutor avaliará as participações 
nos fóruns criados em cada disciplina e atribuirá até (1,0) ponto por 
participação. Sendo 5 disciplinas, a nota do aluno poderá chegar a 
5,0 pontos, sendo (1,0) por disciplina. O restante da nota (5,0) será 
alcançado por meio da Verificação Final de Aprendizagem.

Os alunos que não atingirem a nota ou conceito mínimo para a 
aprovação nas disciplinas receberão informações dos respectivos 
professores e tutores para procederem à recuperação.

Para realizar a recuperação da disciplina, o professor irá propor 
uma avaliação, para recuperação da nota. O aluno terá apenas 1 
(uma) possibilidade de recuperação para realizar as avaliações e/ou 
trabalhos equivalentes.

Nome do Curso:

Procedimento Operacional Padrão da Segurança Pública do 
Estado de Goiás (POPSEG)

Disciplina 1:
Análise Institucional dos Sistemas de Segurança Pública e Justiça 

Criminal

Objetivo:
Apresentar a Estrutura do Sistema de Segurança Pública brasileiro;
Conhecer as áreas de atuação dos órgãos previstos no Ordenamento 
pátrio;
Definir ações efetivas no combate à criminalidade por meio da 
integração institucional;
Identificar as rotinas da atividade policial;
Refletir o papel das instituições ligadas à Segurança Pública.

Ementa:
Diagnósticos dos sistemas de Segurança Pública e Justiça Criminal, 
seus componentes e suas atribuições e competências. Conflitos ins-
titucionais oriundos das definições constitucionais, da fragmentação 
e não integração dos diferentes componentes dos sistemas e 
entre os sistemas. Análise das demandas apresentadas à Polícia, 
diretamente, através da mídia, dos formadores de opinião e os 
withinputs. Demandas de natureza policial e não-policial. Processos 
de trabalho e seu condicionamento pelas regras institucionais da 
Constituição Federal e do Código de Processo Penal. Tradição 
e rotinas policiais. Rotinas impostas por atividades estranhas à 
atividade policial. Tecnologias informativas e de formação. A adesão 
ou resistência a processos de mudança social dirigida. Aspectos de 
produção e preservação das provas e locais de crimes.

Modalidade: Ensino a Distância

Carga horária: 16 horas

Metodologia:
A disciplina será ministrada na modalidade EAD (virtual) e disponi-
bilizará além de conteúdo específico material de apoio no estudo à 
estrutura da Segurança Pública nacional.

Todo o conteúdo deste curso será disponibilizado na internet e 
a hospedagem será no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 
Plataforma Moodle - gratuito e de uso livre.
O curso contará com uma equipe de monitoria para fazer os 
atendimentos, por telefone e e-mail das dúvidas relacionadas ao uso 
do AVA. Esses monitores estarão à disposição nos três turnos. E têm 
o prazo de 24 horas para o retorno as mensagens recebidas.

Bibliografia Básica:
1. WEBER, M. (1978). Os fundamentos da organização burocrática: 
uma construção do tipo ideal. In Sociologia da Burocracia. Edmundo 
Campos (org). RJ: Zahar editores. 15-28
2. GOULDNER, A. W. (1978). Conflitos na teoria de Weber. In 
Sociologia da Burocracia. Edmundo Campos (org). RJ: Zahar 
editores. 59-67.
3. KANT DE LIMA, Roberto (2008). Polícia, Justiça e Sociedade no 
Brasil: Uma abordagem comparativa dos modelos de administra-
ção de conflitos no espaço público. In Ensaios de Antropologia e de 
Direito. Autor: Roberto Kant de Lima. RJ: Ed. Lumen Juris.
4. MOUZINHO, Glaucia. “Sobre culpados e inocentes: o processo de 
criminação e incriminação pelo Ministério Público Federal brasileiro”. 
Tese de Doutorado, PPGA/UFF, 2007.
Articulação com a Matriz Curricular Nacional:
Sistemas, Instituições e Gestão Integrada em Segurança Pública.

Disciplina 2:
Atuação Profissional dos Operadores de Segurança Pública: MEIO 

AMBIENTE

Objetivo:
Apreender os conceitos que envolvam preservação e atuação 
policial,
Capacitar o profissional de segurança pública para a aplicação das 
Leis no que tange à proteção do Meio Ambiente,
Compreender o papel formador e fiscalizador do agente da 
segurança pública,
Identificar áreas e meios de atuação policial conforme previsão legal.
Instrumentalizar o agente por meio de conhecimentos necessários 
à proteção do meio ambiente e no enfrentamento aos crimes 
ambientais.

Ementa:
Meio ambiente como direito fundamental: uma questão de direitos 
humanos. A nova geração dos direitos humanos e o meio ambiente. 
Os principais aspectos da relação meio ambiente e direitos humanos 
nas legislações internacionais e nacionais. O papel do profissional de 
segurança na preservação, proteção e fiscalização do meio ambiente. 
Abordagem policial e procedimentos operacionais relacionados das 
infrações e crimes ambientais. Instrumentos, técnicas e procedi-
mentos relacionados ao policiamento ambiental, Termo Circunstan-
ciado de ocorrências - TCO. Técnicas Policiamento Lacustre. Pa-
trulhamento em área de Cerrado. Patrulhamento de Região Fluvial  
(praias), Barreiras Ambientais. Fiscalização Ribeirinha, Fiscalização 
em Carvoarias. Fiscalização e Feiras Livres. Reforma do Código 
Florestal.

Modalidade: Ensino a Distância

Carga Horária: 16 horas

Metodologia:
Todo o conteúdo deste curso será disponibilizado na internet e 
a hospedagem será no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 
Plataforma Moodle - gratuito e de uso livre.
O curso contará com uma equipe de monitoria para fazer os 
atendimentos, por telefone e e-mail das dúvidas relacionadas ao uso 
do AVA. Esses monitores estarão à disposição nos três turnos. E têm 
o prazo de 24 horas para o retorno as mensagens recebidas.

Bibliografia Básica:
BALESTRERI, R. B. Direitos Humanos: Coisa de Polícia, 2ª ed., 
Porto Alegre: Editora Berthier, 2002.
FARIA, José Eduardo. Org. Direitos Humanos, direitos Sociais e 
Justiça. São Paulo, Malheiros, 1994.
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BULGARELLI, W. Regime Jurídico de Proteção às Minorias, Porto 
Alegre: Editora Renovar, 1998.
Constituição da República Federativa do Brasil, 1988;
Lei nº 9.605, de 13 de fevereiro de 1998;
Decreto Lei 3.179 de 1999 regulamenta a Lei 9.605;
Decreto nº 24645/34, maus-tratos;
Lei nº 9.509, de 20 de abril de 1997;
Lei nº 5.197/67, código de proteção a fauna;
Lei nº 7.173/83, lei de Zoológicos;
Lei nº 10.519/02, regulamenta os rodeios;
Lei Federal nº 7679, de 23 de novembro de 1988;
Decreto Lei 221, de 28 de fevereiro de 1967 - Código de Minas;
Decreto Federal nº 24.643, de 10 de julho de 1934 - Código das 
Águas;
Lei nº 9.605, de 13 de fevereiro de 1998 - Lei de Crimes Ambientais;
Portarias em vigor (de proteção à fauna ictiológica);
Lei nº 4771 de 15 de setembro de 1965 e suas alterações (Código 
Florestal);
Resoluções do CONAMA e SMA em vigor (ambiental); e
Portarias do IBAMA e DEPRN em vigor (ambiental).
Articulação com a Matriz Curricular Nacional:
Funções, Técnicas e Procedimentos em Segurança Pública.

Disciplina 3:
Crime e Sociedade

Objetivo:
Proporcionar ao aluno uma visão preliminar do fenômeno criminal na 
sociedade contemporânea.
Compreender a relação existente entre sociedade e o fenômeno cri-
minológico.
Despertar a criticidade em relação à Criminalidade do ponto de vista 
político, biológico, econômico e social.
Do ponto de vista teórico, espera-se que, ao final do curso, o aluno 
seja capaz de manejar diferentes modelos teóricos de explicação do 
crime e de justificação da pena.

Ementa:
Criminologia, política criminal e noções básicas de direito penal e 
direito processual penal, selecionados de modo a proporcionar um 
mínimo arsenal teórico e instrumental para análise de problemas. 
Escolas criminológicas e sua repercussão no Brasil. Conflitos 
envolvendo os interesses de aplicação do direito material e de 
proteção dos direitos do acusado. Problemas sociais e as políticas 
públicas adotadas para a gestão desses problemas, criminais ou 
não.

Modalidade: Ensino a Distância

Carga horária: 16 horas.

Metodologia:
Todo o conteúdo deste curso será disponibilizado na internet e 
a hospedagem será no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 
Plataforma Moodle - gratuito e de uso livre.
O curso contará com uma equipe de monitoria para fazer os 
atendimentos, por telefone e e-mail das dúvidas relacionadas ao uso 
do AVA. Esses monitores estarão à disposição nos três turnos. E têm 
o prazo de 24 horas para o retorno as mensagens recebidas.

Bibliografia Básica:
DIAS NETO, Theodomiro. “A Nova Prevenção: uma política integrada 
de segurança urbana.” In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, 
n. 36, 2001.
DIAS NETO, Theodomiro. “Policiamento Comunitário: nova polícia 
ou mera maquiagem?” In: Policiamento Comunitário: experiências 
no Brasil - 2000-2002. Editora: Página Viva, 2002.
DURKHEIM, Émile (1895). “As Regras do Método Sociológico.” 
(cap. III - Regras relativas à distinção entre normal e patológico). 
São Paulo: Martins Fontes, 1999; DURKHEIM, Émile. “Crime e 
saúde social” (trad. Janaína Bello Ghoubar). Revue philosophique 
de la France et de l’étrager, 39, 1985, p. 518-523;
MERTON, Robert. “Social Structure and Anomie.” In: American 
Sociological Review, n.°5, 1938.
RODRIGUES, Nina. “As raças humanas e a responsabilidade penal 
no Brazil.” Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1957.

ROXIN, Claus. “Que comportamentos pode o Estado proibir sob 
ameaça de pena? Sobre a legitimação das proibições penais.” In: 
http://www.ielf.com.br/webs/ielfnova/cursos/pdf/lfg_que_comporta-
mentos_roxin.pdf.
SÁ, Alvino Augusto de. “Os três instrumentos de avaliação dos 
apenados na legislação penal brasileira.” In: Justiça e Democracia, 
n.° 3, 1997.
SCHMIDT.
Articulação com a Matriz Curricular Nacional:
Violência, Crime e Controle Social

Disciplina 4:
Atuação Profissional dos Operadores de Segurança Pública: 

CRIMES CONTRA A VIDA

Objetivo:
Capacitar o profissional da segurança pública na aplicação das Leis 
que regulam a proteção da integridade física do cidadão,
Compreender o papel de cada agente da segurança pública 
nos crimes contra a vida, áreas de atuação, ferramentas para a 
prevenção e repressão destes tipos criminais.

Ementa:
Operações policiais e direitos humanos. Crimes contra a vida. 
Atendimento de ocorrências e uso da força física. Escalonamento 
da força policial. Dificuldades apresentadas. Adoção de manuais de 
procedimentos padrões.

Modalidade: Ensino a Distância

Carga horária: 16 horas

Metodologia:
A disciplina será ministrada na modalidade EAD (virtual) e disponi-
bilizará além de conteúdo específico material de apoio no estudo à 
estrutura da Segurança Pública nacional.
Todo o conteúdo deste curso será disponibilizado na internet e 
a hospedagem será no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 
Plataforma Moodle - gratuito e de uso livre.
O curso contará com uma equipe de monitoria para fazer os 
atendimentos, por telefone e e-mail das dúvidas relacionadas ao uso 
do AVA. Esses monitores estarão à disposição nos três turnos. E têm 
o prazo de 24 horas para o retorno as mensagens recebidas.

Bibliografia Básica:
ACOSTA, Walter P. O processo penal. 22ª ed., Rio de Janeiro: 
Editora do Autor, 1995.
DIAS, Jorge de Figueiredo. Questões Fundamentais do Direito 
Penal Revistadas. São Paulo: RT, 1999.
MARQUES, José Frederico. Da competência em matéria penal. 
Campinas: Millennium, 2000 434 p.
PEDROSO, Fernando de Almeida. Aspectos Polêmicos de Processo 
e Direito Penal. São Paulo Leud, 1997. 390 p.
Articulação com a Matriz Curricular Nacional:
Funções, Técnicas e Procedimentos em Segurança Pública.

Disciplina 5:
Atuação Profissional dos Operadores de Segurança Pública: 

CRIMES NO TRÂNSITO

Objetivo:
Capacitar os profissionais da Segurança Pública no Estado de Goiás 
no desenvolvimento de ações de prevenção e repressão dos Crimes 
praticados no Trânsito.
Conscientizar o profissional das tarefas que deverão ser executadas 
no atendimento a ocorrências de acidentes de trânsito, com e sem 
vítimas.
Difundir o papel didático do profissional e fiscalizador no cumprimento 
das leis de trânsito.

Ementa:
Crimes de trânsito - regras específicas e tipos penais. Juizados 
Especiais Criminais e aplicação da Lei nº 9.099/95 aos crimes 
de trânsito. Direito processual penal aplicável aos crimes de 
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trânsito. Estudo das regras estabelecidas na legislação de trânsito. 
Investigação de acidente de tráfego. Exame dos veículos envolvidos 
ou suspeitos. Elementos fundamentais para elaboração de laudo 
pericial.

Modalidade: Ensino a Distância

Carga horária: 16 horas.

Metodologia:
Todo o conteúdo deste curso será disponibilizado na internet e 
a hospedagem será no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 
Plataforma Moodle - gratuito e de uso livre.
O curso contará com uma equipe de monitoria para fazer os 
atendimentos, por telefone e e-mail das dúvidas relacionadas ao uso 
do AVA. Esses monitores estarão à disposição nos três turnos. E têm 
o prazo de 24 horas para o retorno as mensagens recebidas.

Bibliografia Básica:
BASTOS JUNIOR, Edmundo José. Dolo eventual e culpa consciente 
e crimes de trânsito. Revista Alter Agora, Florianópolis, 3 Ed. 2005. 
230 p.
BRASIL, Decreto Presidencial 1.655/95, de 03 de outubro de 1995. 
Define a competência da Polícia Rodoviária Federal e dá outras 
providências.
BRASIL, Departamento Nacional de Trânsito, Educação de Trânsito/
Ministério das Cidades. Supervisão de Juciara Rodrigues. Brasília: 
DENATRAN, 2006.
BRASIL, Lei ° 9.503, 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito 
Brasileiro. Brasília - DF.
CALLEGARI, Luís André. Dolo eventual, culpa consciente e 
acidentes de trânsito. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São 
Paulo SP. 276 p.
Articulação com a Matriz Curricular Nacional:
Funções, Técnicas e Procedimentos em Segurança Pública.

CURSO:
Procedimento Operacional Padrão da 

Segurança Pública do Estado de Goiás - 
POPSEG

Carga Horária em 
Hora-aula

Disciplina: Análise Institucional 
dos Sistemas de 
Segurança Pública e 
Justiça Criminal

16 horas

Disciplina: Crime e Sociedade
16 horas

Disciplina: Atuação Profissional 
dos Operadores de 
Segurança Pública: 
MEIO AMBIENTE

16 horas

Disciplina: Atuação Profissional 
dos Operadores de 
Segurança Pública: 
CRIMES CONTRA 
A VIDA

16 horas

Disciplina: Atuação Profissional 
dos Operadores 
de Segurança 
Pública: CRIMES NO 
TRÂNSITO

16 horas

TOTAL 80 horas

<#ABC#279577#25#329670/>

Protocolo 279577
<#ABC#279579#25#329672>

PORTARIA Nº 0056, DE 21 DE JANEIRO DE 2022

Autorizar e homologar a realização do curso 
Inteligência de Segurança Orgânica (ISO), 
em modalidade de ensino a distância - EAD.

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, publicada no Diário Oficial do Estado de 
Goiás nº 23.492, e tendo em vista o disposto no Processo SEI nº 
202200016001395,

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;

Considerando que, a Secretaria de Estado de Segurança 
Pública de Goiás, por meio da Coordenadoria de Ensino da SSP-GO, 
tem por premissa proporcionar atividades de ensino de qualidade, 
agregando valores e conhecimentos aos profissionais de segurança 
pública em suas atividades profissionais, visando, constantemente, 
a formação continuada dos Servidores Públicos da Pasta; e

Considerando que de acordo com o art. 2º, inciso IV da 
Portaria nº 0387/2019 - SSP, coube à Coordenadoria de Ensino, 
vinculada ao Gabinete do Subsecretário da Secretaria de Segurança 
Pública, coordenar as atividades de ensino à distância realizadas 
pela Plataforma da Gestão de Ensino a Distância - GED, desta 
Pasta, resolve:

Art. 1º  Autorizar e homologar a realização do Curso 
INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA ORGÂNICA (ISO), em 
modalidade de Ensino a Distância - EAD, cuja duração será de 60 
(sessenta) horas, com o objetivo de capacitação de 220 (duzentos e 
vinte)  profissionais da Segurança Pública de Goiás.

Art. 2º  Fixar o seguinte currículo e carga horária para o 
mencionado curso:

DISCIPLINAS C/H
1. Inteligência e Contra inteligência de Segurança 
Pública

12h

2. Segurança da Documentação e do Material 12h
3. Segurança das Áreas e das Instalações 12h
4. Segurança de Comunicação e Tecnologia da 
Informação

12h

5. Segurança do Pessoal 12h
TOTAL H/A 60 H

Art. 3º  Designar os seguintes servidores para atuarem na 
atividade de magistério, como Docentes do mencionado curso:

PROFESSORES
Ord. Cargo Nome CPF Titulação

1 Agente de Polícia 1ª 
Classe PC

MARCOS DIONE BOTELHO 
DE VASCONCELOS 

99393158134 Especialista

2 Escrivão de Polícia de 
Classe Especial PC

TÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA 
BRANDÃO

95458832191 Especialista

3 Escrivão de Polícia de 
Classe Especial PC

LEONARDO CRISTINO DO 
NASCIMENTO

85806170144 Especialista

4 3º Sargento PM ANDRÉ GONÇALVES 
ARAÚJO LOPES CALDAS

01164941151 Especialista

5 3º Sargento PM FABRÍCIO NASCIMENTO 
RUFINO

92845452187 Graduado

6 Cabo PM SAULO INÁCIO DE LIMA 00500728119 Especialista
A remuneração dos docentes será efetivada de acordo com o art. 8º desta portaria.
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Art. 4º  Estabelecer que os alunos sejam matriculados na 
plataforma de ensino à distância “Moodle” da Gestão de Ensino 
EAD da SSP/GO e que o curso seja ministrado com a carga horária 
de 60 (sessenta) horas, sendo 06 (seis) turmas, no período de 25 
de janeiro de 2021 a 06 de abril de 2021, com turmas de até 40 
(quarenta) alunos.

Art. 5º  Desligar o aluno que:
I - não acessar o curso no ambiente virtual de estudos por 

um período de 45 (quarenta e cinco) dias;
II - comportar-se contrariamente aos princípios de 

convivência pacífica e harmoniosa, desrespeitando colegas, tutores 
e administradores do sistema; e

III - deixar de possuir vínculo com a Secretaria de Segurança 
Pública - GO.

Art. 6º  Avaliar os alunos do curso, considerando-os 
APROVADOS com nota igual ou superior a 70 (setenta) pontos ou 
REPROVADOS com nota final inferior a 70 (setenta) pontos.

Art. 7º  Determinar que será considerado evadido do curso 
o aluno que:

I - deixar de participar de pelo menos 03 (três) atividades 
dos fóruns de debates; e

II - não realizar a avaliação final, a avaliação de segunda 
chance e/ou não participar de nenhuma das atividades no decorrer 
do calendário letivo do curso.

Parágrafo único.  Nesse caso, o aluno ficará suspenso e 
impedido de realizar nova matrícula no Ciclo seguinte da Rede EAD/
SSPGO.

Art. 8º  Definir que os instrutores serão remunerados de 
acordo com a Lei estadual nº 15.949, de 29 de dezembro de 2006 e 
a Portaria nº 1107/2009/SSP, salvo quaisquer alterações legislativas 
ou administrativas nesse sentido.

Parágrafo único.  Os servidores designados farão jus à 
remuneração de 60 (sessenta) horas-aula pelo desenvolvimento 
das ações formativas, durante as atividades letivas do Ciclo EAD 
01/2022, na Plataforma da Rede EAD/SSPGO, sendo que o valor 
mensal de horas trabalhadas não poderá exceder ao limite de 
R$700,00 (setecentos reais), sob pena de perdimento do valor 
excedente, salvo disposição em sentido contrário.

Art. 9º  Estabelecer que sejam reservadas até 100 (cem) 
vagas aos profissionais do Sistema de Inteligência de Segurança 
Pública (SISP), que deverão ser indicados pela Superintendência de 
Inteligência Integrada desta Pasta.

Art. 10  Estabelecer como “Anexo I” desta Portaria o Plano de 
Curso “Inteligência de Segurança Orgânica (ISO)”, em modalidade 
à distância, plano este que serviu de base para a elaboração desta 
Portaria.

Art. 11  Designar a Coordenadoria de Ensino desta Pasta 
para que se faça o acompanhamento, coordenação e supervisão 
das atividades letivas, que serão realizadas durante o período do 
Ciclo 01/2022, da Rede EAD/SSPGO, bem como preste todo o 
suporte na plataforma “moodle”, desta Secretaria.

Art. 12.  Determinar o encaminhamento desta Portaria 
à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros Militar, à Polícia Civil, à 
Diretoria-Geral de Administração Penitenciária e à Superintendência 
da Polícia Técnico-Científica, para fins de conhecimento e fazer-se 
constar em ficha funcional dos servidores docentes.

AGNALDO AUGUSTO DA CRUZ

Anexo I - PLANO DO CURSO ISO
(PORTARIA Nº 0056, DE 21 DE JANEIRO DE 2022)

PLANO DE CURSO

Inteligência de Segurança Orgânica (ISO)

Disciplina I:
DA INTELIGÊNCIA E CONTRA INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA 

PÚBLICA
CARGA HORÁRIA: 12 h/a

OBJETIVOS DA DISCIPLINA

Demonstrar quais os conceitos básicos de Inteligência e Contra 
Inteligência, bem como quais são os sistemas compõem a ISP. 
Reconhecer a importância da Segurança Orgânica para os 
interesses da Segurança Pública com o objetivo auxiliar no processo 
decisório, especialmente com a adoção de ações de prevenção e 
repressão a atos de qualquer natureza, que atentem à ordem 
pública, à incolumidade das pessoas e do patrimônio.

UNIDADE DIDÁTICA

Aula 1 - Inteligência de Segurança Pública - ISP;
Aula 2 - Contra inteligência e Segurança Orgânica - SEGOR; e
Aula 3 - Conceitos básicos na área de Inteligência e Contra 
inteligência.

INSTRUÇÕES METODOLÓGICAS

Incentivar o debate no ambiente dos Fóruns sobre casos concretos 
e atuais;

Estudar textos pertinentes ao tema;

Aplicar as técnicas de estudo de caso e resolução de problemas 
com base no conteúdo proposto.

AVALIAÇÃO

Verificação única - 01 h/a

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BRASIL. Ministério da Justiça. Doutrina Nacional de Inteligência de 
Segurança Pública. Brasília, DF, SENASP, 2014.
BRASIL. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Curso de 
Introdução à Atividade de Inteligência. Brasília, DF, SENASP, 2018.
BRASIL. Secretaria de Segurança Pública. PLANO DE SEGURANÇA 
ORGÂNICA DA SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA 
INTEGRADA Nº 001/2018. Goiânia, GO, SII, 2018.
BRASIL. Ministério da Justiça. Curso de Segurança Orgânica - 
11ªEdição (Fortaleza-CE). Brasília, DF, SENASP, 2018
BRASIL. Casa Militar. Cartilha de Segurança Orgânica. Cuiabá, MT, 
Coordenadoria de Inteligência, 2017.
ANDRADE, Felipe Scarpelli: Análise de Riscos e a Atividade 
de Inteligência. Revista Brasileira de Ciências policiais. 2017. 
Disponível em: < https://periodicos.pf.gov.br/index.php/RBCP/article/
view/462/311> Acesso em 1º de junho de 2019.
BRASIL. Lei 9.883, de 07 de dezembro de 1999. Institui o Sistema 
Brasileiro de Inteligência, cria a Agência Brasileira de Inteligência - 
ABIN, e dá outras providências.

Disciplina II:
DA SEGURANÇA DA DOCUMENTAÇÃO E DO MATERIAL

CARGA HORÁRIA: 12 h/a

OBJETIVOS DA DISCIPLINA
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Entender o conceito a importância dos documentos de inteligência, 
bem como a importância dos documentos com dados sigilosos. 
Reconhecer a relevância dos dados que estão descritos em cada 
documento. Compreender os riscos de vazamento de informação 
e de que forma podemos neutralizar esses riscos. Listar quais são 
os procedimentos para a elaboração, tramitação e descarte de 
documentos.

UNIDADE DIDÁTICA

Aula 1 - Definição de Segurança da Documentação e do Material;
Aula 2 - Segurança na Produção;
Aula 3 - Segurança na difusão e na recepção;
Aula 4 - Segurança no Manuseio; e
Aula 5 - Segurança no arquivamento.

INSTRUÇÕES METODOLÓGICAS
1. Incentivar o debate no ambiente dos Fóruns sobre casos 
concretos e atuais;
2. Estudar textos pertinentes ao tema; e
3. Aplicar as técnicas de estudo de caso e resolução de 
problemas com base no conteúdo
4. proposto.

AVALIAÇÃO

Verificação única - 01 h/a

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BRASIL. Ministério da Justiça. Doutrina Nacional de Inteligência de 
Segurança Pública. Brasília, DF, SENASP, 2014.
BRASIL. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Curso de 
Introdução à Atividade de Inteligência. Brasília, DF, SENASP, 2018.
BRASIL. Secretaria de Segurança Pública. PLANO DE SEGURANÇA 
ORGÂNICA DA SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA 
INTEGRADA Nº 001/2018. Goiânia, GO, SII, 2018.
BRASIL. Ministério da Justiça. Curso de Segurança Orgânica - 
11ªEdição (Fortaleza-CE). Brasília, DF, SENASP, 2018
BRASIL. Casa Militar. Cartilha de Segurança Orgânica. Cuiabá, MT, 
Coordenadoria de Inteligência, 2017.
ANDRADE, Felipe Scarpelli: Análise de Riscos e a Atividade 
de Inteligência. Revista Brasileira de Ciências policiais. 2017. 
Disponível em: < https://periodicos.pf.gov.br/index.php/RBCP/article/
view/462/311> Acesso em 1º de junho de 2019.
BRASIL. Lei 9.883, de 07 de dezembro de 1999. Institui o Sistema 
Brasileiro de Inteligência, cria a Agência Brasileira de Inteligência - 
ABIN, e dá outras providências.

Disciplina III:
DA SEGURANÇA DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES

CARGA HORÁRIA: 12 h/a

OBJETIVOS DA DISCIPLINA

Entender o conceito e a importância de um local de trabalho seguro. 
Reconhecer a importância de neutralizar qualquer ameaça adversa 
que possa afetar o seu local de trabalho. Bem como elencar todos os 
acessos possíveis para se adentrar na sua instalação de trabalho.

UNIDADE DIDÁTICA

Aula 1 - Definição de Segurança das áreas e Instalações;
Aula 2 - Demarcação das áreas;
Aula 3 - Implantação de barreiras; e
Aula 4 - Planos de prevenção e combate a incêndios e de prevenção 
de acidentes.

INSTRUÇÕES METODOLÓGICAS

1. Incentivar o debate no ambiente dos Fóruns sobre casos 
concretos e atuais;
2. Estudar textos pertinentes ao tema; e
3. Aplicar as técnicas de estudo de caso e resolução de 
problemas com base no conteúdo
4. proposto.

AVALIAÇÃO

Verificação única - 01 h/a

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BRASIL. Ministério da Justiça. Doutrina Nacional de Inteligência de 
Segurança Pública. Brasília, DF, SENASP, 2014.
BRASIL. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Curso de 
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INTEGRADA Nº 001/2018. Goiânia, GO, SII, 2018.
BRASIL. Ministério da Justiça. Curso de Segurança Orgânica - 
11ªEdição (Fortaleza-CE). Brasília, DF, SENASP, 2018
BRASIL. Casa Militar. Cartilha de Segurança Orgânica. Cuiabá, MT, 
Coordenadoria de Inteligência, 2017.
ANDRADE, Felipe Scarpelli: Análise de Riscos e a Atividade 
de Inteligência. Revista Brasileira de Ciências policiais. 2017. 
Disponível em: < https://periodicos.pf.gov.br/index.php/RBCP/article/
view/462/311> Acesso em 1º de junho de 2019.
BRASIL. Lei 9.883, de 07 de dezembro de 1999. Institui o Sistema 
Brasileiro de Inteligência, cria a Agência Brasileira de Inteligência - 
ABIN, e dá outras providências.

Disciplina IV:
DA SEGURANÇA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 12 h/a

OBJETIVOS DA DISCIPLINA

Entender o conceito e a importância de um conhecimento produzido. 
Elencar os métodos de proteção das informações produzidas, no 
sentido de salvaguardar dados e/ou conhecimentos. Além de 
estabelecer diretrizes de modo a impedir e dificultar o acesso 
adverso as informações e conhecer as medidas e os procedimentos 
que visam proteger a Tecnologia da Informação e a segurança da 
Informática.

UNIDADE DIDÁTICA

Aula 1 - Conceito da Segurança de Comunicações e Tecnologia da 
Informação;
Aula 2 - Grupo de informação, comunicação e Segurança da 
Informação em ambiente informatizado;
Aula 3 - As principais vulnerabilidades desses grupos; e
Aula 4 - Principais itens e medidas de segurança para as informações.

INSTRUÇÕES METODOLÓGICAS

1. Incentivar o debate no ambiente dos Fóruns sobre casos 
concretos e atuais;
2. Estudar textos pertinentes ao tema; e
3. Aplicar as técnicas de estudo de caso e resolução de 
problemas com base no conteúdo
4. proposto.

AVALIAÇÃO

Verificação única - 01 h/a
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Disciplina V:
DA SEGURANÇA DO PESSOAL

CARGA HORÁRIA: 12 h/a

OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Entender o conceito e a importância da Segurança do Pessoal. 
Reconhecer a importância do processo seletivo (Processo de 
Recrutamento Administrativo - PRA), para a admissão de novos 
colaboradores para o seu local de trabalho. Bem como entender 
a segurança e os métodos no desligamento do recurso humano e 
conhecer as normas e as regras do Agente Público, em relação ao 
conhecimento sigiloso produzido.

UNIDADE DIDÁTICA

Aula 1 - Conceito de Segurança do Pessoal, Agentes Públicos da 
Administração Pública e as principais vulnerabilidades desse grupo;
Aula 2 - Segurança no processo seletivo (Processo de Recrutamento 
Administrativo - PRA) e no desempenho da função; e
Aula 3 - Segurança no desligamento do Agente Público.

INSTRUÇÕES METODOLÓGICAS

1. Incentivar o debate no ambiente dos Fóruns sobre casos 
concretos e atuais;
2. Estudar textos pertinentes ao tema;
3. Aplicar as técnicas de estudo de caso e resolução de 
problemas com base no conteúdo
4. proposto.

AVALIAÇÃO

Verificação única - 01 h/a
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Coordenadoria de Inteligência, 2017.

ANDRADE, Felipe Scarpelli: Análise de Riscos e a Atividade 
de Inteligência. Revista Brasileira de Ciências policiais. 2017. 
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ABIN, e dá outras providências.

CURSO INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA 
ORGÂNICA (ISO)

Carga 
Horária em 
Hora/Aula

Disciplina 01: Inteligência e Contra inteligência 
de Segurança Pública

12 horas

Disciplina 02: Segurança da Documentação e do 
Material

12 horas

Disciplina 03: Segurança das Áreas e das 
Instalações

12 horas

Disciplina 04: Segurança de Comunicação e 
Tecnologia da Informação

12 horas

Disciplina 05: Segurança do Pessoal 12 horas

TOTAL 60 horas

<#ABC#279579#28#329672/>

Protocolo 279579
<#ABC#279580#28#329673>

PORTARIA Nº 0057, DE 21 DE JANEIRO DE 2022

Autorizar e homologar a realização do curso 
Escola Sem Drogas (ESD), em modalidade 
de ensino a distância - EAD.

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, publicada no Diário Oficial do Estado de 
Goiás nº 23.492, e tendo em vista o disposto no Processo SEI nº 
202200016001395,

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;

Considerando que, a Secretaria de Estado de Segurança 
Pública de Goiás, por meio da Coordenadoria de Ensino da SSP-GO, 
tem por premissa proporcionar atividades de ensino de qualidade, 
agregando valores e conhecimentos aos profissionais de segurança 
pública em suas atividades profissionais, visando, constantemente, 
a formação continuada dos Servidores Públicos da Pasta; e

Considerando que de acordo com o art. 2º, inciso IV da 
Portaria nº 0387/2019 - SSP, coube à Coordenadoria de Ensino, 
vinculada ao Gabinete do Subsecretário da Secretaria de Segurança 
Pública, coordenar as atividades de ensino à distância realizadas 
pela Plataforma da Gestão de Ensino a Distância - GED, desta 
Pasta, resolve:

Art. 1º  Autorizar e homologar a realização do Curso ESCOLA 
SEM DROGAS (ESD), em modalidade de Ensino a Distância - 
EAD, cuja duração será de 60 (sessenta) horas, com o objetivo de 
capacitação de 40 (quarenta) profissionais da Segurança Pública 
de Goiás.

Art. 2º  Fixar o seguinte currículo e carga horária para o 
mencionado curso:
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DISCIPLINAS C/H
1. Toxicologia Básica 12h
2. Aspectos Psicológicos do Adolescente 10h
3. Lei 11.343 e o SISNAD 10h
4. Políticas Públicas Sobre Drogas 10h
5. Prevenção do Uso Indevido de Drogas no 
Contexto da Escola

10h

6. Valores Humanos 08h
TOTAL Horas-aula 60 h

Art. 3º  Designar os seguintes servidores para atuarem na 
atividade de magistério, como Docentes do mencionado curso:

PROFESSORES
Ord. Cargo Nome CPF Titulação

1 Agente de Polícia Classe 
Especial PC

WANESSA FRANCISCA 
FRANÇA CAMPOS

70129754153 Especialista

A remuneração dos docentes será efetivada de acordo com o art. 8º desta portaria.

Art. 4º  Estabelecer que os alunos sejam matriculados na 
plataforma de ensino à distância “Moodle” da Gestão de Ensino EAD 
da SSP/GO e que o curso seja ministrado com a carga horária de 60 
(sessenta) horas, sendo 01 (uma) turma, no período de 25 de janeiro 
de 2022 a 06 de abril de 2022, com turmas de até 40 (quarenta) 
alunos.

Art. 5º  Desligar o aluno que:
I - não acessar o curso no ambiente virtual de estudos por 

um período de 45 (quarenta e cinco) dias;
II - comportar-se contrariamente aos princípios de 

convivência pacífica e harmoniosa, desrespeitando colegas, tutores 
e administradores do sistema; e

III - deixar de possuir vínculo com a Secretaria de Segurança 
Pública - GO.

Art. 6º  Avaliar os alunos do curso, considerando-os 
APROVADOS com nota igual ou superior a 70 (setenta) pontos ou 
REPROVADOS com nota final inferior a 70 (setenta) pontos.

Art. 7º  Determinar que será considerado evadido do curso 
o aluno que:

I - deixar de participar de pelo menos 03 (três) atividades 
dos fóruns de debates; e

II - não realizar a avaliação final, a avaliação de segunda 
chance e/ou não participar de nenhuma das atividades no decorrer 
do calendário letivo do curso.

Parágrafo único.  Nesse caso, o aluno ficará suspenso e 
impedido de realizar nova matrícula no Ciclo seguinte da Rede EAD/
SSPGO.

Art. 8º  Definir que os instrutores serão remunerados de 
acordo com a Lei estadual nº 15.949, de 29 de dezembro de 2006 e 
a Portaria nº 1107/2009/SSP, salvo quaisquer alterações legislativas 
ou administrativas nesse sentido.

Parágrafo único.  Os servidores designados farão jus à 
remuneração de 60 (sessenta) horas-aula pelo desenvolvimento 
das ações formativas, durante as atividades letivas do Ciclo EAD 
01/2022, na Plataforma da Rede EAD/SSPGO, sendo que o valor 
mensal de horas trabalhadas não poderá exceder ao limite de 
R$700,00 (setecentos reais), sob pena de perdimento do valor 
excedente, salvo disposição em sentido contrário.

Art. 9º  Estabelecer que sejam destinadas até 10 (dez) vagas 
a profissionais da Segurança Pública pertencentes às Instituições 
Coirmãs (GCM).

Art. 10  Estabelecer como “Anexo I” desta Portaria o Plano 
de Curso “Escola Sem Drogas (ESD)”, em modalidade à distância, 
plano este que serviu de base para a elaboração desta Portaria.

Art. 11  Designar a Coordenadoria de Ensino desta Pasta 
para que se faça o acompanhamento, coordenação e supervisão 
das atividades letivas, que serão realizadas durante o período do 
Ciclo 01/2022, da Rede EAD/SSPGO, bem como preste todo o 
suporte na plataforma “moodle”, desta Secretaria.

Art. 12  Determinar o encaminhamento desta Portaria 
à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros Militar, à Polícia Civil, à 
Diretoria-Geral de Administração Penitenciária e à Superintendência 
da Polícia Técnico-Científica, para fins de conhecimento e fazer-se 
constar em ficha funcional dos servidores docentes.

AGNALDO AUGUSTO DA CRUZ

Anexo I - PLANO DO CURSO ESD
(PORTARIA Nº 0057, DE 21 DE JANEIRO DE 2022)

PLANO DE CURSO -

Escola Sem Drogas (ESD)

Objetivos

Capacitação dos profissionais da Segurança Pública do Estado 
de Goiás no curso “ESCOLA SEM DROGAS”. O presente curso 
tem como função a capacitação de multiplicadores detentores dos 
conhecimentos necessários para o enfrentamento deste grande 
inimigo da sociedade, as drogas, tais como mostrar as substâncias, 
seus efeitos físicos e mentais, como são usadas, identificação dos 
usuários, legislação, prevenção e a recuperação.

O Curso

O curso, cuja modalidade de ensino será à distância, terá uma carga 
horária de 60 horas e será dividida em 06 disciplinas (módulos), da 
seguinte maneira:

1. Toxicologia Básica - (12h/aulas);
2.  Aspectos Psicológicos do Adolescente - (10h/aula);
3. Lei 11.343 e o SISNAD - (10h/aula);
4. Políticas Públicas Sobre Drogas - (10h/aula);
5. Prevenção do Uso Indevido de Drogas no Contexto da Escola - 
(10h/aula); e
6. Valores Humanos - (8h/aulas).

Cada disciplina será acompanhada por um instrutor policial civil, 
habilitado no curso de Tutor, com experiência em atividades de 
docência na modalidade presencial e à distância.

A logística das atividades e o emprego dos conteúdos ficarão a 
cargo da Gerência de Ensino à Distância.

A Avaliação

A flexibilidade permitida pela EAD respeita o processo de construção 
do conhecimento e o tempo do aluno, o que pode ser potencializado 
com metodologias que privilegiam e incentivam a descoberta e a 
busca de conhecimentos, por meio de desafios.
Quando suportada pelas tecnologias, esta busca é facilitada pelo 
acesso às informações disponíveis na web e ainda pelas possibi-
lidades de comunicação síncronas e assíncronas, as quais visam 
à interação interpessoal, a troca de experiências e informações 
favorecendo a ampliação do conhecimento por meio da ajuda do 
coletivo.
Diante disso, propõe esta concepção de avaliação para os cursos na 
modalidade a distância, buscando aproveitar os recursos disponíveis 
de modo qualitativo e pautado em perspectivas teóricas e metodoló-
gicas, visando agregar valores e qualidades ao processo de ensino 
e aprendizagem a distância.
A avaliação de caráter contínuo será feita por meio da participação 
do aluno nos Fóruns de discussões que serão criados pelo 
instrutor durante o curso ESD (Escola Sem Drogas) e ainda por 
meio de uma Verificação Final de Aprendizagem que consistirá 
em 10 questões objetivas e aleatórias que tendem a avaliar os 
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conceitos apresentados em cada disciplina do curso que atestarão a 
assimilação das atividades que serão seguidas em cada ocorrência 
listada no Manual.

As avaliações, que serão realizadas individualmente, serão sínteses 
das disciplinas cursadas, que enfocam os temas que o discente já 
conhece, já estudou ou sobre os quais já refletiu.

A nota ou conceito mínimo para a aprovação do curso é igual ou 
superior que setenta (70) numa escala de zero (0) a cem (100); 
ou conceito equivalente (APROVADO). A nota final do curso será 
composta da seguinte forma: O instrutor avaliará as participações 
nos 5 fóruns criados e atribuirá até oito (08) pontos por participação. 
Sendo 5 fóruns criados, a nota do aluno poderá chegar a 40 pontos 
sendo oito (08) pontos por fórum. O restante da nota (60) será 
alcançada por meio da Verificação Final de Aprendizagem.

Os alunos que não atingirem a nota ou conceito mínimo para a 
aprovação nas disciplinas receberão informações dos respectivos 
professores e tutores para procederem à recuperação.

Para realizar a recuperação da disciplina, o professor irá propor 
uma avaliação, para recuperação da nota. O aluno terá apenas 1 
(uma) possibilidade de recuperação para realizar as avaliações e/ou 
trabalhos equivalentes.

Nome do Curso:

Escola Sem Drogas (ESD)

Ementa:
Entre as várias questões do dia-a-dia que exigem atenção especial, 
temos o tema “drogas”. As drogas estão atingindo muitas pessoas 
em nossa sociedade, principalmente crianças e adolescentes. 
Na verdade, o assunto atinge a sociedade como um todo e, por 
consequência, temos parcela de responsabilidade na solução. É 
claro que é importante a repressão ao uso e ao tráfico, bem como 
a recuperação dos usuários de drogas. Mais importante, menos 
oneroso e menos difícil, porém, é a prevenção. O próprio nome 
prevenção indica o caminho. Prevenir é antecipar-se ao fato, é 
chegar primeiro, é não deixar acontecer. Por isso é importante que 
o trabalho de prevenção seja feito, e para tanto o presente curso 
tem como função a capacitação de multiplicadores detentores dos 
conhecimentos necessários para o enfrentamento deste grande 
inimigo.

Disciplina 1:
Toxicologia Básica.

Objetivos:
1. Compreender os conceitos e a importância da temática 
das drogas;
2. Difundir o conhecimento sobre as drogas ilícitas e lícitas;
3. Classificar as drogas em relação à legislação, a origem e 
seus efeitos no organismo;

Conteúdo:
O conteúdo desta disciplina está dividido nas seguintes aulas:

Aula 1 - Drogas e suas classificações;

Aula 2 - Drogas Lícitas
2.1 - Álcool;
2.2 - Tabaco;
2.3 - Cafeína; e
2.4 - Medicamentos.

Aula 3 - Drogas Ilícitas
3.1 - A Cocaína e seus derivados;
3.2 - A Maconha; e
3.3 - Drogas Sintéticas - Ecstasy e o LSD

Metodologia:
A disciplina será ministrada na modalidade EAD (virtual) e disponi-
bilizará além de conteúdo específico material de apoio no estudo à 
estrutura da Segurança Pública nacional.

Todo o conteúdo deste curso será disponibilizado na internet e 
a hospedagem será no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 
Plataforma Moodle - gratuito e de uso livre.

O curso contará com uma equipe de monitoria para fazer os 
atendimentos, por telefone e e-mail das dúvidas relacionadas ao uso 
do AVA. Esses monitores estarão à disposição nos três turnos. E têm 
o prazo de 24 horas para o retorno as mensagens recebidas.

Modalidade: Ensino a Distância

Carga horária: 12 horas

Disciplina 2:
Aspectos Psicológicos do Adolescente

Objetivos:
1. Compreender o conceito de adolescência;
2. Entender a significação das relações do adolescente 
consigo, com os pais e amigos;
3. Reconhecer aspectos psicológicos dos usuários de 
drogas; e
4. Identificar principais mecanismos de defesa utilizados 
pelos usuários de drogas.

Conteúdo:
O conteúdo deste módulo está dividido nas seguintes aulas:

Aula 1 - A Adolescência; e

Aula 2 - Aspectos Psicológicos dos Usuários de Drogas;
2.1 - Mecanismos de defesa mais utilizados pelos dependentes 
químicos;
2.2 - Fatores de Risco e Proteção;
2.3 - Tipos de usuários; e
2.4 - Consequências do uso de drogas.

Modalidade: Ensino a Distância

Carga Horária: 10 horas.

Metodologia
Todo o conteúdo deste curso será disponibilizado na internet e 
a hospedagem será no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 
Plataforma Moodle - gratuito e de uso livre.
O curso contará com uma equipe de monitoria para fazer os 
atendimentos, por telefone e e-mail das dúvidas relacionadas ao uso 
do AVA. Esses monitores estarão à disposição nos três turnos. E têm 
o prazo de 24 horas para o retorno as mensagens recebidas.

Disciplina 3:
Aspectos legais - Lei 11.343/2006 e o SISNAD (Sistema Nacional 

de Políticas Públicas sobre Drogas)

Objetivos:
1. Compreender sucintamente a necessidade da evolução 
da legislação penal a cerca do uso indevido de drogas;
2. Identificar as principais mudanças na nova lei de drogas a 
11.343/06;
3. Entender o tratamento jurídico relacionado ao usuário; e
4. Conhecer o papel do SISNAD (Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas).

Conteúdo:
Esta disciplina está organizada da seguinte forma:

Aula 1 - A evolução da legislação penal sobre o uso de drogas;
Aula 2 - Da lei 11.343/2006 - Lei de Drogas; e
Aula 3 - Organização do SISNAD.
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Modalidade: Ensino a Distância.

Carga horária: 10 horas.

Metodologia:
Todo o conteúdo deste curso será disponibilizado na internet e 
a hospedagem será no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 
Plataforma Moodle - gratuito e de uso livre.
O curso contará com uma equipe de monitoria para fazer os 
atendimentos, por telefone e e-mail das dúvidas relacionadas ao uso 
do AVA. Esses monitores estarão à disposição nos três turnos. E têm 
o prazo de 24 horas para o retorno as mensagens recebidas.

Disciplina 4:
Políticas Públicas Sobre Drogas.

Objetivos:
Ao final do estudo desta disciplina, você será capaz de:
1. Compreender o plano do Governo Federal junto a SENAD 
a cerca do enfrentamento ao mundo das drogas;
2. Identificar os objetivos da SENAD com a implementação 
da Política Nacional Sobre Drogas; e
3. Listar as orientações gerais sobre os objetivos específicos 
da Política Nacional Sobre Drogas em diversas áreas.

Conteúdo:
O conteúdo desta disciplina/módulo está dividido nas seguintes 
aulas:

Aula 1 - Pressupostos da Política Nacional Sobre Drogas;
Aula 2 - Objetivos da Política Nacional Sobre Drogas; e
Aula 3 - Orientações Gerais sobre os objetivos específicos da PNSD;
3.1 - Prevenção;
3.2 - Tratamento, recuperação e reinserção social;
3.3 - Redução dos Danos Sociais e a Saúde;
3.4 - Redução da Oferta; e
3.5 - Estudos, Pesquisas e Avaliações;

Modalidade: Ensino a Distância.

Carga horária: 10 horas.

Metodologia:
Todo o conteúdo deste curso será disponibilizado na internet e 
a hospedagem será no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 
Plataforma Moodle - gratuito e de uso livre.
O curso contará com uma equipe de monitoria para fazer os 
atendimentos, por telefone e e-mail das dúvidas relacionadas ao uso 
do AVA. Esses monitores estarão à disposição nos três turnos. E têm 
o prazo de 24 horas para o retorno as mensagens recebidas.

Disciplina 5:
Prevenção do Uso de Drogas no Contexto da Escola.

Objetivos:
Ao final deste módulo, você será capaz de:

1. Definir os tipos de prevenção e o que precisamos saber 
para fazer a prevenção;
2. Descrever os modelos de prevenção na escola; e
3. Identificar posturas preventivas, ações e meios de como a 
escola pode colaborar na prevenção do uso indevido de drogas.

Conteúdo:
O conteúdo desta disciplina/módulo está dividido em duas aulas:

Aula 1 - Tipos de prevenção.
Aula 2 - Prevenção do uso indevido de drogas nas Escolas.

Modalidade: Ensino a Distância

Carga horária: 10 horas.

Metodologia:
Todo o conteúdo deste curso será disponibilizado na internet e 
a hospedagem será no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 
Plataforma Moodle - gratuito e de uso livre.
O curso contará com uma equipe de monitoria para fazer os 
atendimentos, por telefone e e-mail das dúvidas relacionadas ao uso 
do AVA. Esses monitores estarão à disposição nos três turnos. E têm 
o prazo de 24 horas para o retorno as mensagens recebidas.

Disciplina 6:
Valores Humanos.

Objetivos:
Ao final desta disciplina/módulo, você deverá ser capaz de:

1. Conceituar valores humanos;
2. Tipificar os valores humanos;
3. Como são formados os valores humanos
4. Saber a importância dos valores humanos.

Conteúdo:
O conteúdo desta disciplina/módulo está dividido em 3 aulas, a 
saber:

Aula 1 - Apresentação e Conceitos de Valores Humanos
Aula 2 - Classificações de Valores Humanos
Aula 3 - Formação e Importância dos Valores Humanos

Modalidade: Ensino a Distância

Carga horária: 08 horas.

Metodologia:
Todo o conteúdo deste curso será disponibilizado na internet e 
a hospedagem será no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 
Plataforma Moodle - gratuito e de uso livre.
O curso contará com uma equipe de monitoria para fazer os 
atendimentos, por telefone e e-mail das dúvidas relacionadas ao uso 
do AVA. Esses monitores estarão à disposição nos três turnos. E têm 
o prazo de 24 horas para o retorno as mensagens recebidas.

Referências Bibliográficas:

BRASIL. Política Nacional sobre Drogas. Brasília: Presidência da 
República, Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, 2005.

BRASIL. Integração de Competências: no desempenho da atividade 
judiciária com usuários e dependentes de drogas. Brasília: Secretaria 
Nacional de Políticas sobre Drogas - Senad, 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. A 
Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral a Usuários 
de Álcool e outras Drogas/Ministério da Saúde. 2ªed. rev. ampl.- 
Brasília: Ministério da Saúde, 2004.

BRASIL. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD). 
Drogas: cartilha sobre maconha, cocaína e inalantes / Secretaria 
Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD); conteúdo e texto 
original: Beatriz H. Carlini. - 2ª ed., reimpressão. - Brasília: Ministério 
da Justiça, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, 2011.

Curso:

Escola Sem Drogas - ESD
Carga 

Horária em 
Hora/Aula

Disciplina: Toxicologia Básica 12 horas
Disciplina: Aspectos Psicológicos do Adolescente 10 horas
Disciplina: Lei 11.343/2006 e o SISNAD (Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas)

10 horas
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Disciplina: Políticas Públicas Sobre Drogas. 10 horas
Disciplina: Prevenção do Uso Indevido de Drogas no 

Contexto da Escola
10 horas

Disciplina: Valores Humanos 08 horas

TOTAL 60 horas

<#ABC#279580#32#329673/>

Protocolo 279580
<#ABC#279582#32#329675>

PORTARIA Nº 0058, DE 21 DE JANEIRO DE 2022

Autorizar e homologar a realização do 
curso Policiamento Comunitário Rural 
Georreferenciado (PCRG), em modalidade 
de ensino a distância - EAD.

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, publicada no Diário Oficial do Estado de 
Goiás nº 23.492, e tendo em vista o disposto no Processo SEI nº 
202200016001395,

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;

Considerando que, a Secretaria de Estado de Segurança 
Pública de Goiás, por meio da Coordenadoria de Ensino da SSP-GO, 
tem por premissa proporcionar atividades de ensino de qualidade, 
agregando valores e conhecimentos aos profissionais de segurança 
pública em suas atividades profissionais, visando, constantemente, 
a formação continuada dos Servidores Públicos da Pasta; e

Considerando que de acordo com o art. 2º, inciso IV da 
Portaria nº 0387/2019 - SSP, coube à Coordenadoria de Ensino, 
vinculada ao Gabinete do Subsecretário da Secretaria de Segurança 
Pública, coordenar as atividades de ensino à distância realizadas 
pela Plataforma da Gestão de Ensino a Distância - GED, desta 
Pasta, resolve:

Art. 1º  Autorizar e homologar a realização do Curso 
POLICIAMENTO COMUNITÁRIO RURAL GEORREFERENCIADO 
(PCRG), em modalidade de Ensino a Distância - EAD, cuja duração 
será de 60 (sessenta) horas, com o objetivo de capacitação de 60 
(sessenta) profissionais da Segurança Pública de Goiás.

Art. 2º  Fixar o seguinte currículo e carga horária para o 
mencionado curso:

DISCIPLINAS CH
1. Módulo I - Perfil Profissiográfico 03h
2. Módulo II - Fundamentos do Policiamento Comunitário 07h
3. Módulo III - POP 210 - Policiamento Comunitário 10h
4. Módulo IV - Metodologia do Policiamento Comunitário por 
Quadrante

10h

5. Módulo V - Operacionalização do Policiamento Comunitário 
por Quadrante

10h

6. Módulo VI - Policiamento Comunitário Rural Georreferen-
ciado

10h

7. Módulo VII - Patrulha Rural Georreferenciada 10h
TOTAL H/A 60H

Art. 3º  Designar os seguintes servidores para atuarem na 
atividade de magistério, como Docentes do mencionado curso:

PROFESSORES
Ord. Cargo Nome CPF Titulação

1 2º Sargento 
PM

JANES DEAN FERREIRA DA 
SILVA

79996353168Especialista

2 Soldado PM WESLLEY ALVES PEREIRA 00050322109Especialista
A remuneração dos docentes será efetivada de acordo com o art. 8º desta 

portaria.

Art. 4º  Estabelecer que os alunos sejam matriculados na 
plataforma de ensino à distância “Moodle” da Gestão de Ensino EAD 
da SSP/GO e que o curso seja ministrado com a carga horária de 
60 (sessenta) horas, sendo 02 (duas) turmas, no período de 25 de 
janeiro de 2022 a 06 de abril de 2022, com turmas de até 30 (trinta) 
alunos.

Art. 5º  Desligar o aluno que:
I - não acessar o curso no ambiente virtual de estudos por 

um período de 45 (quarenta) dias;
II - comportar-se contrariamente aos princípios de 

convivência pacífica e harmoniosa, desrespeitando colegas, tutores 
e administradores do sistema; e

III - deixar de possuir vínculo com a Secretaria de Segurança 
Pública - GO.

Art. 6º  Avaliar os alunos do curso, considerando-os 
APROVADOS com nota igual ou superior a 70 (setenta) pontos ou 
REPROVADOS com nota final inferior a 70 (setenta) pontos.

Art. 7º  Determinar que será considerado evadido do curso 
o aluno que:

I - deixar de participar de pelo menos 03 (três) atividades 
dos fóruns de debates; e

II - não realizar a avaliação final, a avaliação de segunda 
chance e/ou não participar de nenhuma das atividades no decorrer 
do calendário letivo do curso.

Parágrafo único.  Nesse caso, o aluno ficará suspenso e 
impedido de realizar nova matrícula no Ciclo seguinte da Rede EAD/
SSPGO.

Art. 8º  Definir que os instrutores serão remunerados de 
acordo com a Lei estadual nº 15.949, de 29 de dezembro de 2006 e 
a Portaria nº 1107/2009/SSP, salvo quaisquer alterações legislativas 
ou administrativas nesse sentido.

Parágrafo único.  Os servidores designados farão jus à 
remuneração de 60 (sessenta) horas-aula pelo desenvolvimento 
das ações formativas, durante as atividades letivas do Ciclo EAD 
01/2022, na Plataforma da Rede EAD/SSPGO, sendo que o valor 
mensal de horas trabalhadas não poderá exceder ao limite de 
R$700,00 (setecentos reais), sob pena de perdimento do valor 
excedente, salvo disposição em sentido contrário.

Art. 9º  Estabelecer que as vagas sejam destinadas, 
exclusivamente, aos profissionais da Segurança Pública, 
pertencentes à Polícia Militar de Goiás.

Parágrafo único.  Serão reservadas vagas para capacitação 
exclusivas dos servidores da Polícia Militar do Estado da Bahia, 
em atenção à solicitação consignada nos autos do processo SEI nº 
202100016011355.

Art. 10  Estabelecer como “Anexo I” desta Portaria o Plano de 
Curso “Policiamento Comunitário Rural Georreferenciado (PCRG)”, 
em modalidade à distância, plano este que serviu de base para a 
elaboração desta Portaria.

Art. 11  Designar a Coordenadoria de Ensino desta Pasta 
para que se faça o acompanhamento, coordenação e supervisão 
das atividades letivas, que serão realizadas durante o período do 
Ciclo 01/2022, da Rede EAD/SSPGO, bem como preste todo o 
suporte na plataforma “moodle”, desta Secretaria.
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Art. 12  Determinar o encaminhamento desta Portaria 
à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros Militar, à Polícia Civil, à 
Diretoria-Geral de Administração Penitenciária e à Superintendência 
da Polícia Técnico-Científica, para fins de conhecimento e fazer-se 
constar em ficha funcional dos servidores docentes.

AGNALDO AUGUSTO DA CRUZ

Anexo I - PLANO DO CURSO PCRG
(PORTARIA Nº 0058, DE 21 DE JANEIRO DE 2022)

PLANO DE CURSO

Policiamento Comunitário Rural Georreferenciado (PCRG)

OBJETIVOS
Capacitação dos profissionais da Segurança Pública do Estado de 
Goiás no curso “Policiamento Comunitário Rural Georreferenciado”. 
Manual que define um novo modelo de proteção as propriedades 
rurais, tendo a tecnologia como aliada. O curso tem por objetivo 
estreitar o vínculo de confiança entre os produtores rurais e a Polícia 
Militar, facilitando a localização das propriedades e maior segurança 
no atendimento às comunidades que vivem e trabalham no campo.

O CURSO

O curso, cuja modalidade de ensino será à distância, terá uma carga 
horária de 60 horas e será dividida em 07 disciplinas (módulos):

1. Módulo I - Perfil Profissiográfico - 03h/a;
2. Módulo II - Fundamentos do Policiamento Comunitário - 07h/a;
3. Módulo III - POP 210 - Policiamento Comunitário - 10h/a;
4. Módulo IV - Metodologia do Policiamento Comunitário por 
Quadrante - 10h/a;
5. Módulo V - Operacionalização do Policiamento Comunitário por 
Quadrante - 10h/a;
6. Módulo VI - Policiamento Comunitário Rural Georreferenciado - 
10h/a; e
7. Módulo VII - Patrulha Rural Georreferenciada - 10h/a.

Cada disciplina será acompanhada por instrutores da área de 
Segurança Pública, com experiência em atividades de docência na 
modalidade presencial e à distância.

A logística das atividades e o emprego dos conteúdos ficarão a 
cargo da Coordenação de Ensino à Distância que já coordena 15 
Unidades de Telecentros no Estado e possui outros cursos EAD em 
andamento em sua plataforma de aprendizado.

METODOLOGIA:

Dentro do processo de formação se propõe a aplicação do Curso de 
Policiamento Comunitário Rural Georreferenciado na modalidade a 
distância, através da seguinte metodologia:
1. Conteúdo teórico através do ensino a distância (Plataforma 
da Rede EAD/SSP-GO);
2. Avaliações à distância por módulo; e
3. Avaliação Final de todo conteúdo através da plataforma 
da Coordenação de Ensino a Distância (Rede EAD/SSPGO).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. Normas para o 
Planejamento e Conduta do Ensino/NPCE - 2014.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. Portaria nº 23/2008-PM/1 
Define conceitos, missões e atribuições da PMGO, bem como o 
perfil profissiográfico do Curso de Formação de Oficiais e Curso de 
Formação de Praças, publicado em Goiânia, 31 de março de 2008 - 
Boletim Eletrônico nº 60/2008.

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. Matriz 
Curricular Nacional para Formação em Segurança Pública.Brasília, 
2009. 160 p.

BRASIL. Plano Estadual de Segurança Comunitária Rural por 
Quadrantes Georreferenciado. Goiás: Secretaria de Segurança 
Pública e Administração Penitenciária, 2017.
TROJANOWICZ, Robert; BUCQUEROUX. Policiamento 
Comunitário: como começar. Tradução de Mina Seinfeld de Ca-
rakushansky. Rio de Janeiro: Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro, 1994.

SENASP. Curso Internacional de Polícia Comunitária, 2010.

Nome do Curso:
Policiamento Comunitário Rural Georreferenciado (PCRG)

DISCIPLINA I:
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO

CARGA HORÁRIA: 03 h/a

OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Conhecer os requisitos do perfil profissiográfico, com caracterís-
ticas psicológicas requeridas ao policial militar para atuação no 
patrulhamento comunitário rural.

UNIDADE DIDÁTICA
1. Polícia Ostensiva;
2. Poder de Polícia Ostensiva;
3. Policiamento Ostensivo;
4. Preservação da Ordem Pública;
5. Ordem Pública;
6. Perturbação da Ordem;
7. Autoridade Policial Militar;
8. Missão da Polícia Militar;
9. Chefe de Polícia Ostensiva; e
10. Polícia Militar de Segurança Pública.

INSTRUÇÕES METODOLÓGICAS
1. Incentivar o debate no ambiente dos Fóruns sobre casos 
concretos e atuais;
2. Estudar textos pertinentes ao tema; e
3. Aplicar as técnicas de estudo de caso e resolução de 
problemas com base no conteúdo proposto.

AVALIAÇÃO: Verificação única - 01 h/a

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

GOIÁS. Polícia Militar. Portaria nº 23/2008-PM/1 - Boletim 
Eletrônico nº. 60/2008.
GOIÁS. Polícia Militar. Policiamento operacional padrão: POP. 
Goiânia: PMGO, 3º Edição, 2014. 359p. (Programa de qualidade da 
PMGO).
GOIÁS. Polícia Militar. Policiamento operacional padrão: POP. 
Goiânia: PMGO, 2003. CD-ROM. (Programa de qualidade da 
PMGO).

DISCIPLINA II:
FUNDAMENTOS DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

CARGA HORÁRIA: 07 h/a

OBJETIVOS DA DISCIPLINA
1. Capacitar o Policial Militar para a correta aplicação da 
prática da Filosofia de Polícia Comunitária nas atividades policiais; e
2. Conhecer a estratégia de Polícia Comunitária aplicada na 
execução de policiamento.
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UNIDADE DIDÁTICA
1. Elementos da definição de Policiamento Comunitário;
2. Finalidade do Policiamento Comunitário;
3. As raízes históricas do Policiamento Comunitário;
4. Princípios do Policiamento Comunitário;
5. Objetivos; e
6. Conceitos Utilizados no Policiamento Comunitário.

INSTRUÇÕES METODOLÓGICAS
1. Incentivar o debate no ambiente dos Fóruns sobre casos 
concretos e atuais;
2. Estudar textos pertinentes ao tema; e
3. Aplicar as técnicas de estudo de caso e resolução de 
problemas com base no conteúdo proposto.

AVALIAÇÃO: Verificação única - 02 h/a

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:

GOIÁS. Polícia Militar. Policiamento operacional padrão: POP. 
Goiânia: PMGO, 3º Edição, 2014. 359p. (Programa de qualidade da 
PMGO).

GOIÁS. Polícia Militar. Policiamento operacional padrão: POP. 
Goiânia: PMGO, 2003. CD-ROM. (Programa de qualidade da 
PMGO).

GOIÁS. Polícia Militar. Manual de policiamento comunitário da 
polícia militar do estado de Goiás. Goiânia: PMGO, 2011. 33p.

DISCIPLINA III:
POP 210 - POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

CARGA HORÁRIA: 10 h/a

OBJETIVOS DA DISCIPLINA

Ampliar conhecimentos para que o policial militar identifique os 
aspectos gerais do Procedimento Operacional Padrão - POP relativo 
ao policiamento comunitário.

UNIDADE DIDÁTICA
1. POP 210.01 - Monitoramento
2. POP 210.02 - Visita Comunitária;
3. POP 210.03 - Visita Solidária;
4. POP 210.04 - Reunião Mensal de Segurança Comunitária; 
e
5. POP 210.05 - Mensuração da Produtividade.

INSTRUÇÕES METODOLÓGICAS
1. Incentivar o debate no ambiente dos Fóruns sobre casos 
concretos e atuais;
2. Estudar textos pertinentes ao tema; e
3. Aplicar as técnicas de estudo de caso e resolução de 
problemas com base no conteúdo proposto.

AVALIAÇÃO: Verificação única - 02 h/a

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:

GOIÁS. Polícia Militar. Policiamento operacional padrão: POP. 
Goiânia: PMGO, 3º Edição, 2014. 359p. (Programa de qualidade da 
PMGO).

GOIÁS. Polícia Militar. Policiamento operacional padrão: POP. 
Goiânia: PMGO, 2003. CD-ROM. (Programa de qualidade da 
PMGO).

GOIÁS. Polícia Militar. Manual de policiamento comunitário da 
polícia militar do estado de Goiás. Goiânia: PMGO, 2011. 33p.

DISCIPLINA IV:
METODOLOGIA DO PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA 

COMUNITÁRIA POR QUADRANTES.

CARGA HORÁRIA: 10 h/a

OBJETIVOS DA DISCIPLINA:

Ampliar conhecimentos para que o policial militar identifique os 
aspectos gerais do Plano Estadual de Segurança Comunitária por 
Quadrantes.

UNIDADE DIDÁTICA:
1. Definição;
2. Finalidade;
3. Objetivos;
4. Princípios Norteadores;
5. Níveis de Responsabilidade; e
6. Metodologia para implantação.

INSTRUÇÕES METODOLÓGICAS
1. Incentivar o debate no ambiente dos Fóruns sobre casos 
concretos e atuais;
2. Estudar textos pertinentes ao tema; e
3. Aplicar as técnicas de estudo de caso e resolução de 
problemas com base no conteúdo proposto.

AVALIAÇÃO: Verificação única - 02 h/a

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:

GOIÁS. Secretaria de Estado da Segurança Pública. Plano Estadual 
de Segurança Comunitária Rural por Quadrantes. Goiânia: SSPGO, 
2014. 40p.

DISCIPLINA V:
OPERACIONALIZAÇÃO DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO 

POR QUADRANTE.

CARGA HORÁRIA: 10 h/a

OBJETIVOS DA DISCIPLINA:

Desenvolver e exercitar habilidades para que o policial militar 
execute suas atividades com base nos princípios do policiamento 
comunitário rural por quadrantes.

UNIDADE DIDÁTICA:
1. Planejamento das atividades;
2. Previsão de Apoio Operacional;
3. Plano de Trabalho;
4. Tabela de Atividades por Quadra (TAQ);
5. Da Execução;
6. Do Registro;
7. Do Acompanhamento das Atividades; e
8. Da Rotina dos Patrulheiros da Quadra.

INSTRUÇÕES METODOLÓGICAS
1. Incentivar o debate no ambiente dos Fóruns sobre casos 
concretos e atuais;
2. Estudar textos pertinentes ao tema; e
3. Aplicar as técnicas de estudo de caso e resolução de 
problemas com base no conteúdo proposto.

AVALIAÇÃO: Verificação única - 02 h/a
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REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:

GOIÁS. Polícia Militar. Policiamento operacional padrão: POP. 
Goiânia: PMGO, 3º Edição, 2014. 359p. (Programa de qualidade da 
PMGO).

GOIÁS. Polícia Militar. Policiamento operacional padrão: POP. 
Goiânia: PMGO, 2003. CD-ROM. (Programa de qualidade da 
PMGO).

GOIÁS. Polícia Militar. Manual de policiamento comunitário da 
polícia militar do estado de Goiás. Goiânia: PMGO, 2011. 33P.

DISCIPLINA VI:
POLICIAMENTO COMUNITÁRIO RURAL GEORREFERENCIADO

CARGA HORÁRIA: 10 h/a

OBJETIVOS DA DISCIPLINA:

Desenvolver e exercitar habilidades para que o policial militar 
execute suas atividades com base nos princípios do policiamento 
comunitário rural por quadrantes.

UNIDADE DIDÁTICA:
1. Definição de Quadrante Rural;
2. Planejamento das Atividades;
3. Principais atendimentos do Patrulhamento Rural; e
4. Das Atribuições dos componentes.

INSTRUÇÕES METODOLÓGICAS:
1. Incentivar o debate no ambiente dos Fóruns sobre casos 
concretos e atuais;
2. Estudar textos pertinentes ao tema; e
3. Aplicar as técnicas de estudo de caso e resolução de 
problemas com base no conteúdo proposto.

AVALIAÇÃO: Verificação única - 02 h/a

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:

GOIÁS. Polícia Militar. Policiamento operacional padrão: POP. 
Goiânia: PMGO, 3º Edição, 2014. 359p. (Programa de qualidade da 
PMGO).

GOIÁS. Polícia Militar. Policiamento operacional padrão: POP. 
Goiânia: PMGO, 2003. CD-ROM. (Programa de qualidade da 
PMGO).

GOIÁS. Polícia Militar. Manual de policiamento comunitário da 
polícia militar do estado de Goiás. Goiânia: PMGO, 2011. 33P.

DISCIPLINA VII:
PATRULHA RURAL GEORREFERENCIADA

CARGA HORÁRIA: 10 h/a

OBJETIVOS DA DISCIPLINA:

Desenvolver e exercitar habilidades para que o policial militar 
execute suas atividades com base nos princípios do policiamento 
comunitário rural georreferenciado.

UNIDADE DIDÁTICA:
1. Georreferenciamento;
2. POP 213 - Patrulhamento Rural;
3. Verificação;
4. Do registro;
5. Do acompanhamento das atividades;
6. Das ações corretivas;

7. Dos componentes da patrulha rural;
8. Do comandante regional.
9. Dos Recursos para a Patrulha Rural; e
10. Da Ativação de quadras.

INSTRUÇÕES METODOLÓGICAS:
1. Incentivar o debate no ambiente dos Fóruns sobre casos 
concretos e atuais;
2. Estudar textos pertinentes ao tema; e
3. Aplicar as técnicas de estudo de caso e resolução de 
problemas com base no conteúdo proposto.

AVALIAÇÃO: Verificação única - 02 h/a

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:

GOIÁS. Polícia Militar. Policiamento operacional padrão: POP. 
Goiânia: PMGO, 3º Edição, 2014. 359p. (Programa de qualidade da 
PMGO).

GOIÁS. Polícia Militar. Policiamento operacional padrão: POP. 
Goiânia: PMGO, 2003. CD-ROM. (Programa de qualidade da 
PMGO).

GOIÁS. Polícia Militar. Manual de policiamento comunitário da 
polícia militar do estado de Goiás. Goiânia: PMGO, 2011. 33P.

<#ABC#279582#35#329675/>

Protocolo 279582
<#ABC#279596#35#329688>

PORTARIA Nº 0060, DE 24 DE JANEIRO DE 2022

Designa gestor de convênio 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 202100002100085,

Considerando a necessidade de manter o controle e 
a fiscalização sobre a execução dos convênios 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 convênios 
e as disposições da Lei estadual nº 17.928, de 27 de dezembro de 
2012, especialmente o art. 51 e seguintes, resolve:

Art. 1º  Designar o Major PM 33927 EDUARDO ABÍLIO 
BORGES, inscrito no CPF nº 996.902.501-59, para atuar como 
Gestor do Convênio Federal nº 918769/2021 (000026479361), 
celebrado entre a  União, por intermédio do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública, e o Estado do Goiás, por intermédio da 
Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Goiás, 
tendo como objeto a estruturação da 9ª Companhia Independente de 
Polícia Militar - CPE da Polícia Militar do Estado de Goiás, mediante 
a aquisição de equipamentos para a criação da academia para a 
prática de exercícios físicos, situada no município de Trindade-GO, 
conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Art. 2º  Designar o Capitão PM  33036 NELSON DAVID 
RICARDO DE MORAES, inscrito no CPF nº 017.054.481-86, 
para ocupar a função de suplente, substituindo o titular em seus 
impedimentos e afastamentos legais.

Art. 3º  Estabelecer que, para a consecução do objetivo 
proposto neste ato, o servidor ora designado, deverá:

I - acompanhar a execução e fiscalizar o fiel cumprimento 
das obrigações pactuadas no referido convênio sob sua gestão, 
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bem como, garantir o início do(s) processo(s) aquisitivo(s) no prazo 
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após o início da vigência do 
convênio federal, adotando como referência o cumprimento das 
obrigações os prazos constantes na Portaria Interministerial nº 
424/2016 e termo de convênio;

II - observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência; e
III - 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.

Art. 4º  Estabelecer ainda que o Gestor ora designado 
apresentará à Superintendente de Gestão Integrada desta Pasta 
relatório mensal sobre a execução do ajuste, que deverá conter:

I - descrição circunstanciada da execução do convênio;
II - eventual descumprimento das cláusulas ajustadas;
III - as ocorrências que o Gestor julgar pertinente relatar, 

diante da possibilidade de interrupção ou suspensão da execução 
do convênio; 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. 5º  Determinar que o Gestor deva, obrigatoriamente, 
observar as disposições expressas no Manual de Gestão e 
Fiscalização de Contrato, instituído por meio da Portaria n° 
435/2020 - SSP (000014835887).

Art. 6º  Determinar que a Superintendente de Gestão 
Integrada, diante da constatação de descumprimento desta 
Portaria, comunique, incontinenti, o fato à autoridade competente 
para a adoção das medidas cabíveis.

Art. 7º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 8º  Determinar o encaminhamento desta à 
Superintendência de Gestão Integrada/SSP e à Gerência de 
Convênios/SSP para conhecimento e demais providências que o 
caso requer.

AGNALDO AUGUSTO DA CRUZ
<#ABC#279596#36#329688/>

Protocolo 279596
<#ABC#279747#36#329861>

PORTARIA Nº 0053, DE 21 DE JANEIRO DE 2022

Convoca militar da reserva remunerada para 
o serviço ativo.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, 
no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, incisos II, do 
Decreto estadual nº 9.382, de 08 de janeiro de 2019; considerando 
a Lei estadual nº 8.033, de 02 de dezembro de 1975; em especial 
o disposto na Lei estadual nº 20.763, de 30 de janeiro de 2020, 
regulamentada pelo Decreto nº 9.681, de 24 de junho de 2020, e o 
que consta no Processo SEI nº 202200002006123, resolve:

Art. 1º  Convocar o Policial Militar da Reserva 2º Tenente PM 
R/R 14.201 MOZAR MENEZES DE ALMEIDA, inscrito no CPF nº 
300.506.261-91, para o serviço ativo, sendo conveniente o retorno 
do militar para o serviço público, em caráter transitório, com o prazo 
não superior a 02 (dois) anos, admitida uma prorrogação por igual 
período, conforme interesse da Administração.

Art. 2º  O Militar da reserva remunerada convocado nos 
termos desta Portaria, e especialmente no previsto na Lei Estadual 
nº 20.763, de 2020, regulamentada pelo Decreto nº 9.681, de 2020, 
terá os direitos e deveres dos da ativa de igual situação hierárquica, 
exceto quanto à promoção, a qual não concorrerá, submetendo-se 
às regras e aos deveres da disciplina e da hierarquia militar, 
não integrando qualquer ajuda de custo à base de cálculo para 
concessão de qualquer vantagem pecuniária, inclusive para efeito 
de reforma, transferência para a reserva remunerada e contribuição 
previdenciária.

Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 4º  Determinar o encaminhamento desta Portaria 
ao Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás para 
conhecimento e demais providências que o caso requer.

RODNEY ROCHA MIRANDA
<#ABC#279747#36#329861/>

Protocolo 279747
<#ABC#279753#36#329868>

PORTARIA Nº 0051, DE 21 DE JANEIRO DE 2022

Retorna militar da reserva remunerada para 
a inatividade.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, 
no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, incisos 
II e IV, do Decreto estadual nº 9.382, de 08 de janeiro de 2019; 
considerando a Lei estadual nº 8.033, de 02 de dezembro de 1975, 
em especial o seu art. 92; a Lei estadual nº 20.763, de 30 de janeiro 
de 2020, e o que consta no Processo SEI nº 202200002007592, 
resolve:

Art. 1º  Retornar para inatividade o 2º Tenente QOAPM 
13.324 LUIZ GONZAGA BESSA DE OLIVEIRA, titular do CPF nº 
261.760.254-00, da reserva remunerada, o qual foi convocado 
transitoriamente para o serviço ativo da Polícia Militar por meio da 
Portaria nº 0498/2018/SSP, publicada no Diário Oficial nº 22.835, de 
25 de junho de 2018.

Art. 2º  Determinar o encaminhamento desta Portaria ao 
Comando-Geral da Polícia Militar para conhecimento e demais 
providências que o caso requer.

RODNEY ROCHA MIRANDA
<#ABC#279753#36#329868/>

Protocolo 279753
<#ABC#279759#36#329875>

PORTARIA Nº 0044, DE 19 DE JANEIRO DE 2022

Retifica a Portaria nº 1011/2021-SSP que 
prorrogou a disposição de Bombeiros 
Militares aos Colégios da Polícia Militar do 
Estado de Goiás.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA, nomeado pelo Decreto de 02 de janeiro de 2019, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 22.963, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o inciso V, do art. 1º, do Decreto 
nº 9.382, de 8 de janeiro de 2019, e o disposto no Processo SEI nº 
202200002004420; e

Considerando a solicitação contida no Ofício nº 
4054/2022 - PM, da Polícia Militar do Estado de Goiás, resolve:

Art. 1º  Retificar, mantidos seus demais termos, 
a Portaria 1011/2021 - SSP (000026253812), de 22 de dezembro 
de 2021, que prorrogou a disposição de Bombeiros Militares 
aos Colégios da Polícia Militar do Estado de Goiás, até o dia 31 
de dezembro de 2022, apenas quanto à lotação do militar abaixo 
descrito:

I - Onde se lê:

POSTO/
GRADUAÇÃO

RG CPF NOME 
COMPLETO

CEPMG

2º SGT BM 01.834 713.173.501-
97

CÁDIMO 
CARVALHO DO 
NASCIMENTO

Miriam 
Benchimol 

Ferreira

II - Leia-se:
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POSTO/
GRADUAÇÃO

RG CPF NOME 
COMPLETO

CEPMG

2º SGT BM 01.834 713.173.501-
97

CÁDIMO 
CARVALHO DO 
NASCIMENTO

Waldemar 
Mundim

Art. 2º  Determinar o encaminhamento desta 
Portaria à Superintendência de Gestão Integrada/SSP, à Gerência 
de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas/SSP, ao Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de Goiás e à Polícia Militar do Estado 
de Goiás para conhecimento e demais providências.

RODNEY ROCHA MIRANDA
<#ABC#279759#37#329875/>

Protocolo 279759

Secretaria da Saúde -  SES
<#ABC#279568#37#329660>

Resolução 03 de 10 de Janeiro de 2022 - Processo de 
Investigação SEI nº 2021000660013225

A Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado 
de Goiás, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto de 
nomeação de 26/12/2019, do Governo do Estado de Goiás, 
publicado na página 70 do DOE n.º 23.206 de 27/12/2019;

Considerando o artigo 45 da Lei Estadual n.º 13.800, de 
18 de janeiro de 2001, o inciso XV do artigo 9º, inciso I do artigo 
140, da Lei Estadual n.º 16.140, de 02 de outubro de 2007 e a Lei 
Federal 6.437/77;

Considerando o Descredenciamento do Estabelecimento 
Brito Pescados Ltda - ME no Serviço de Inspeção Estadual, SIE n. 
1492/15 no órgão,

RESOLVE:
Art. 1º Determinar, no Estado de Goiás, como medida de 

interesse sanitário, a suspensão da distribuição, comercialização de 
todos os lotes dos produtos fabricados por Brito Pescados Ltda - 
ME, nome fantasia Casa dos Pescados, localizada na Rua 8, SN, 
Qd 36, Lt. 5, Jardim América, esquina com a rua 22, no município 
de Anápolis-GO, CNPJ 20.218.119/0001-42.

Art. 2º Determinar ao fabricante o recolhimento dos 
produtos conforme descrito na Resolução RDC 24/2015.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA 
EM SAÚDE, em GOIANIA - GO, aos 10 dias do mês de janeiro de 
2022.

Fluvia Pereira Amorim da Silva
Superintendente de Vigilância em Saúde

<#ABC#279568#37#329660/>

Protocolo 279568
<#ABC#279569#37#329661>

Resolução 04, de 17 de janeiro de 2022

A Superintendente de Vigilância em Saúde, no uso de suas 
atribuições, e considerando o disposto na Portaria n.º 344/98-SVS/
MS e no Art.124, Parágrafo único, da Portaria n.º 006/99-SVS/MS, 
e tendo em vista o que consta no Processo n.º 202100010046192, 
de 08/10/2021,

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o cadastro da firma RAIA DROGASIL S/A, 

inscrita no CNPJ/MF sob o N.º 61.585.865/2559-07, localizada na 
Av. Formosa, nº 25, Quadra 53A, Lote 10, Formosinha, Formosa-GO, 
CEP 75.813-250, a comercializar, conforme requerimento, o 
medicamento a base da substância ISOTRETINOÍNA, uso 
sistêmico, da Lista C2 da Portaria nº344/98-SVS/MS.

Art.2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA 
EM SAÚDE, em GOIÂNIA - GO, aos 17 dias do mês de janeiro de 
2022.

Fluvia Pereira Amorim da Silva
Superintendente de Vigilância em Saúde

<#ABC#279569#37#329661/>

Protocolo 279569
<#ABC#279570#37#329662>

Resolução 05, de 17 de janeiro de 2022

A Superintendente de Vigilância em Saúde, no uso de suas 
atribuições, e considerando o disposto na Portaria n.º 344/98-SVS/
MS e no Art.124, Parágrafo único, da Portaria n.º 006/99-SVS/MS, 
e tendo em vista o que consta no Processo n.º 202100010060287, 
de 29/12/2021,

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o cadastro da firma Drogaria Shopping 

Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o N.º 37.886.017/0006-02, 
localizada na Rua 22, Quadra 63, Lote 14, Loja 2, Jardim Oriente, 
Valparaíso de Goiás-GO, CEP 72.870-233, a comercializar, 
conforme requerimento, o medicamento a base da substância 
ISOTRETINOÍNA, uso sistêmico, da Lista C2 da Portaria 
nº344/98-SVS/MS.

Art.2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA 
EM SAÚDE, em GOIÂNIA - GO, aos 17 dias do mês de janeiro de 
2022.

Fluvia Pereira Amorim da Silva
Superintendente de Vigilância em Saúde

<#ABC#279570#37#329662/>

Protocolo 279570
<#ABC#279572#37#329664>

Resolução 06, de 17 de janeiro de 2022

A Superintendente de Vigilância em Saúde, no uso de suas 
atribuições, e considerando o disposto na Portaria n.º 344/98-SVS/
MS e no Art.124, Parágrafo único, da Portaria n.º 006/99-SVS/MS, 
e tendo em vista o que consta no Processo n.º 202100010058944, 
de 20/12/2021,

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o cadastro da firma Carla Thamires Lima 

Mendes, inscrita no CNPJ/MF sob o N.º 31.799.923/0001-89, 
localizada na Q Quadra 13, Lote 19, Avenida JK, nº 13, Jardim 
Brasília, Águas Lindas de Goiás-GO, CEP 72.915-135, a 
comercializar, conforme requerimento, o medicamento a base da 
substância ISOTRETINOÍNA, uso sistêmico, da Lista C2 da Portaria 
nº344/98-SVS/MS.

Art.2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA 
EM SAÚDE, em GOIÂNIA - GO, aos 17 dias do mês de janeiro de 
2022.

Fluvia Pereira Amorim da Silva
Superintendente de Vigilância em Saúde

<#ABC#279572#37#329664/>

Protocolo 279572
<#ABC#279567#37#329659>

Portaria 140/2022 - SES
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das 

atribuições que lhe são legalmente conferidas e considerando a 
prerrogativa que tem a Administração Pública de rever seus atos, 
em especial no que diz respeito a designação de servidores para 
o exercício da função de fiscal de vigilância sanitária, bem como 
em razão do que consta no Processo Administrativo SEI n.º 
202100010056457,

RESOLVE:
Art. 1º Excluir da Portaria 174/2021 - SES, de 20 de 

janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 23.486, 
de 09/02/2021, a servidora Lucineia de Bessa Libério, CPF nº 
952.495.831-72, a partir de 01 de janeiro de 2022, haja vista que a 
referida servidora deixou de exercer a função de Fiscal de Vigilância 
Sanitária.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 01 de janeiro 
de 2022.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, 

aos 12 dias do mês de janeiro de 2022.

ISMAEL ALEXANDRINO JUNIOR,
Secretário de Estado da Saúde

<#ABC#279567#37#329659/>

Protocolo 279567
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<#ABC#279608#38#329704>

Portaria 1616/2021 - SES
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, usando das atribuições 
que lhe são legalmente conferidas e considerando a necessidade de 
cumprir o preceito do artigo 67 da Lei Federal nº. 8.666/93, e artigo 
62, inciso IV da Lei Estadual nº 17.928/12 .
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR a servidora PAULETE SANDRA DA ROCHA 
NOGUEIRA, Cargo: Auxiliar de Enfermagem (Ministério da Saúde), 
CPF: 192.849.771-34, como gestora do Convênio, celebrado por 
meio do Processo Administrativo nº 201900010042143, tendo como 
concedente o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de 
Estado da Saúde, e como convenente o CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL GÊNESIS , cujo objeto é a realização de estágio 
supervisionado, para o curso de Técnico de Enfermagem e Técnico 
em Radiologia, tendo assim, uma mútua parceria entre os partícipes 
no decorrer do desenvolvimento de todas as etapas de trabalho 
desse processo.                                                                                          Art. 
2º - Atribuir à Gestora as responsabilidades estabelecidas em Lei.                                                                                                  
Art. 3º - Essa Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação.  
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. GABINETE DO SECRETÁRIO DE 
ESTADO DA SAÚDE, ao primeiro dia do mês de setembro de 
2021.
ISMAEL ALEXANDRINO JUNIOR                                                          Secretário 
de Estado da Saúde
<#ABC#279608#38#329704/>

Protocolo 279608
<#ABC#279659#38#329759>

PORTARIA 74/2022-SES  O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto 
no artigo 111 e parágrafos da Constituição do Estado de Goiás, 
nos artigos 5º e  6º da Lei Estadual nº 17.797/2012, no artigo 8º 
do Decreto Estadual nº 7.824/2013 e na Portaria nº 526/2019-GAB/
SES-GO, que trata sobre a instrução processual das transferências 
de recursos na modalidade Fundo a Fundo.RESOLVE:Art. 1º - 
HOMOLOGAR o Plano de Trabalho apresentado pela Secretaria 
Municipal de  Saúde de Abadia de Goiás, cujo objeto é Custeio 
na área da saúde, constante no processo nº 202100010009771.
Art. 2º - DETERMINAR a transferência do recurso na modalidade 
Fundo a Fundo, no valor total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Parágrafo Único - Cabe à Superintendência de Gestão Integrada - 
SGI, a realização dos atos necessários para o cumprimento desta 
Portaria, inclusive no que tange à sua publicação.Art. 3º - Para a 
Prestação de Contas o Município deverá observar a Seção II, do 
Capítulo IX, da Lei estadual nº  17.982/2012, bem como o artigo 
18 da Portaria nº 526/2019 - SES/GO.§ 1º - A prestação de contas, 
relativa aos repasses por meio de Portaria, na modalidade Fundo 
a Fundo, é obrigatória, conforme disposto em legislação específica 
e suas alterações.§ 2º - A prestação de contas final, referente ao 
total recebido de uma só vez, é aquela apresentada depois da 
consecução do objeto ou objetivos pactuados, até 60 (sessenta) 
dias após sua execução.Art. 4º - A vigência do presente instrumento 
será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado.Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.Gabinete do 
SECRETÁRIO da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, aos  06 
dias do mês de janeiro de 2022.
<#ABC#279659#38#329759/>

Protocolo 279659
<#ABC#279728#38#329841>

PORTARIA N° 141, DE 24 DE JANEIRO DE 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas nos termos do Art. 40, § 1º, 
inc. I da Constituição do Estado de Goiás e considerando:

A Gestão Informada por Evidências como uma forma 
estruturada e transparente de subsidiar a tomada de decisões 
políticas, com o objetivo de garantir que as decisões estejam 
fundamentadas na melhor evidência disponível;

A proposta da Rede para Políticas Informadas por Evidências 
(Evidence Informed Policy Network) - EVIPNet de promover o 
uso apropriado de evidências científicas no desenvolvimento e 
implementação das políticas de saúde;

A rede brasileira é coordenada pelo Departamento de Ciência 
e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação 

e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIIE) do Ministério da Saúde 
(Decit/SCTIIE/MS), que incentiva a criação e institucionalização de 
Núcleos de Evidências (NEv) de forma a capilarizar e fortalecer a 
rede; resolve:

Art. 1º  Instituir o Núcleo de Evidências (NEv) no âmbito da 
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, vinculado à Gerência de 
Informações Estratégicas em Saúde - Conecta SUS.

Art. 2º  O Núcleo de Evidências (NEv) reunirá profissionais 
com capacidade técnica para efetuar, desenvolver e executar ações 
relacionadas ao uso e levantamento de evidências científicas.

Art. 3º  A composição técnica do Núcleo de Evidências (NEv) 
será instituída pelo Gerente por meio de documento interno da 
Gerência de Informações Estratégicas em Saúde - Conecta SUS/
SUBSEC e disponibilizada no site institucional da SES-GO.

I.  A composição do Núcleo de Evidências (NEv) deverá ser 
intersetorial, com a devida anuência da chefia imediata dos técnicos 
designados;

II.  Os membros designados disporão de 06 horas semanais 
protegidas para dedicarem-se às atividades do Núcleo.

Art. 4º  São atribuições do Núcleo de Evidências (NEv), 
desenvolvidas de forma matricial na estrutura organizacional da 
Secretaria de Estado da Saúde:

I.  Promover o uso de evidências para apoiar a tomada de 
decisão qualificada no âmbito da SES/GO;

II.  Capacitar o corpo técnico da SES/GO nos produtos e 
práticas da Gestão Informada por Evidências;

III. Realizar levantamento de evidências científicas e 
sintetizá-las para subsidiar a tomada de decisão;

IV.  Realizar levantamento de dados locorregionais e 
analisá-los para subsidiar a tomada de decisão;

V.  Contribuir com o trabalho da EVIPNet Brasil na difusão do 
uso de evidências para apoiar a tomada de decisão qualificada no 
âmbito do SUS;

VI.  Realizar planejamento anual de suas atividades, 
explicitando-o na Programação Anual de Saúde (PAS).

Art. 5º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

ISMAEL ALEXANDRINO
<#ABC#279728#38#329841/>

Protocolo 279728
<#ABC#279729#38#329843>

PORTARIA N° 142, DE 24 DE JANEIRO DE 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas nos termos do Art. 40, § 1º, 
inc. I da Constituição do Estado de Goiás e considerando:

1. A estratégia adotada pelo Ministério da Saúde para 
ampliação da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde 
- REBRATS, de natureza colaborativa, no âmbito da Secretaria de 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde;

2. A REBRATS, criada pela Portaria MS/GM nº 2.915 de 12 
de dezembro de 2011, que objetiva fomentar e ampliar a área de 
Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) no território nacional, 
conectando pesquisa, política e gestão, como uma forma estruturada 
e transparente de subsidiar a tomada de decisões do gestor 
quanto à inclusão de novas tecnologias, avaliação de tecnologias 
difundidas, ou mesmo o seu abandono, visando o seu uso racional 
e a segurança do paciente, bem como para auxiliar o gestor na 
tomada de decisões;

3. Os NATS como parte da estratégia de fortalecimento 
do Grupo de Trabalho de Formação Profissional e Educação 
Continuada da REBRATS, que têm o objetivo de promover e difundir 

                 DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS
Assinado digitalmente pela ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL
                   CODIGO DE AUTENTICACAO: 8da8e317



39Diário OficialGOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2022
ANO 185 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.724

a área de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) no Brasil;
4. A necessidade de padronizar as metodologias que 

visam a qualificação e os resultados em pesquisas relacionados à 
incorporação, modificação ou exclusão de tecnologias em saúde no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), resolve:

Art. 1º  Instituir o Núcleo de Avaliação em Tecnologia em 
Saúde (NATS) no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde de 
Goiás (SES-GO), vinculado à Gerência de Pesquisa e Inovação da 
Superintendência da Escola de Saúde de Goiás (GEPI/SESG).

Art. 2º O NATS reunirá profissionais com capacidade técnica 
para efetuar, desenvolver e executar a Avaliação de Tecnologia em 
Saúde (ATS).

Art. 3º  A composição técnica do Núcleo de Avaliação em 
Tecnologia em Saúde (NATS) será instituída pelo Gerente por meio 
de documento interno da Gerência de Pesquisa e Inovação/ SESG e 
disponibilizada no site institucional da SES-GO.

I.  A composição do Núcleo de Avaliação em Tecnologia em 
Saúde (NATS) deverá ser intersetorial, com a devida anuência da 
chefia imediata dos técnicos designados;

II.  Os membros designados disporão de 06 horas semanais 
protegidas para dedicarem-se às atividades do Núcleo.

Art. 4º  São atribuições do Núcleo de Avaliação de Tecnologia 
em Saúde, desenvolvidas de forma matricial na estrutura 
organizacional da Secretaria de Estado da Saúde:

I.  Promover o uso e divulgar informações de avaliação de 
tecnologias em saúde (ATS) para apoiar a tomada de decisão 
qualificada no âmbito da SES/GO;

II.  Desenvolver ações para capacitação de profissionais e 
técnicos vinculados ao SUS voltada à avaliação de tecnologias em 
saúde;

III.  Incentivar e produzir pesquisas, estudos e revisões 
sistemáticas voltadas ao uso da evidência científica na tomada de 
decisão;

IV.  Apoiar a revisão de diretrizes clínicas, em consonância 
com as necessidades do SUS;

V.  Fomentar a articulação entre ensino e serviço na área de 
avaliação de tecnologias em saúde e saúde baseada em evidências;

VI.  Realizar planejamento anual de suas atividades, 
explicitando-o na Programação Anual de Saúde (PAS);

VII.  Promover ações educacionais objetivando o uso 
consciente das tecnologias em saúde, especialmente as disponíveis 
no SUS;

VIII.  Contribuir para a padronização de metodologias na 
área, propondo mecanismos para a avaliação e monitoramento das 
tecnologias em uso, novas e emergentes.

IX.  Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na 
sua área de atuação.

Art. 5º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

ISMAEL ALEXANDRINO
<#ABC#279729#39#329843/>

Protocolo 279729
<#ABC#279736#39#329848>

PORTARIA N° 143, DE 24 DE JANEIRO DE 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas nos termos do Art. 40, § 1º, 
inc. I da Constituição do Estado de Goiás e considerando:

1. A Portaria n. 1.419 de 08 de junho de 2017 do Ministério 
da Saúde, que atribui a CGES/DESID/SE/MS como responsável por 
fomentar a criação e o funcionamento dos Núcleos de Economia da 
Saúde (NES) nos Estados, Municípios e Distrito Federal;

2. A necessidade de que os NES sejam implementados nas 
Secretarias de Estado de Saúde, conforme preconizado pelo CGES/
DESID/SE/MS;

3. A importância do NES de disseminar e aplicar o 
conhecimento em Economia da Saúde de forma a proporcionar o 
melhor uso dos recursos disponíveis no Estado de Goiás;

4. O papel do NES em subsidiar os gestores locais no 
processo de tomada de decisão pela aplicação do conhecimento e 
das ferramentas da Economia de Saúde; resolve:

Art. 1º  Instituir o Núcleo de Economia da Saúde no âmbito 
da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (NES/GO), vinculado 
à Gerência de Planejamento Institucional e Superintendência de 
Gestão Integrada (GPI/SGI).

Art. 2º O Núcleo de Economia da Saúde (NES) reunirá 
profissionais com capacidade técnica para efetuar, desenvolver e 
executar ações relacionadas a Economia da Saúde.

Art. 3º  A composição técnica do Núcleo de Economia da Saúde 
(NES)será instituída pelo Gerente por meio de documento interno 
da Gerência de Planejamento Institucional/ SGI e disponibilizada no 
site institucional da SES-GO.

I.  A composição do Núcleo de Economia da Saúde (NES) 
deverá ser intersetorial, com a devida anuência da chefia imediata 
dos técnicos designados;

II.  Os membros designados disporão de 06 horas semanais 
protegidas para dedicarem-se às atividades do Núcleo.

Art. 4º  São atribuições do Núcleo de Economia da Saúde 
(NES), desenvolvidas de forma matricial na estrutura organizacional 
da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás:

I.  Elaborar e implantar normas e procedimentos para o 
funcionamento do Núcleo de Economia da Saúde (NES);

II.  Elaborar o planejamento e promover a organização, 
direção e controle das ações de implementação e operacionalização 
do Núcleo de Economia da Saúde (NES);

III.  Promover a formação e a capacitação do pessoal;
IV.  Elaborar informes técnico-econômicos para subsidiar a 

decisão de incorporação e utilização de tecnologias em saúde por 
meio de coleta, qualificação e síntese das evidências científicas 
disponíveis;

V.  Realizar estudos econômicos para subsidiar as decisões 
da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, divulgar e disponibilizar 
os resultados das pesquisas e avaliações, acompanhando o impacto 
desses estudos;

VI.  Alimentar, integrar e articular os sistemas de informação 
em Economia da Saúde;

VII.  Promover a implantação de redes de cooperação 
entre serviço e academia de forma a potencializar a aplicação do 
conhecimento e das ferramentas de Economia da Saúde.

VIII.  Realizar planejamento anual de suas atividades, 
explicitando-o na Programação Anual de Saúde (PAS).

Art. 5º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

ISMAEL ALEXANDRINO
<#ABC#279736#39#329848/>

Protocolo 279736
<#ABC#279668#39#329767>

Aviso de Licitação
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SES/GO, torna público que 
fará realizar a licitação abaixo relacionada na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO na forma da lei. O edital encontra-se à disposição dos 
interessados na Gerência de Compras Governamentais/SES-GO, 
situada na Rua SC-l, nº 299, Parque Santa Cruz, Goiânia/GO, CEP: 
74.860-270 - Fone: 3201-3800/3459, e no site: www.comprasnet.
go.gov.br.
P.E. N.° 028/2022 - Proc: 202000010034994 - Objeto: Registro de 
preços para eventuais aquisições, por meio de contratação futura, 
de Materiais Médico Hospitalares do Grupo: Correlatos, Sub Grupo: 
Diversos I, para atender a Gerência de Assistência Farmacêutica 
(GEAF)/Central Estadual de Medicamentos de Alto Custo Juarez 
Barbosa (CEMAC)  e demais órgãos interessados. Tipo: Menor 
preço por item - Valor total estimado: R$ 370.447,74.
Data de início da apresentação das propostas e documentos de 
habilitação:
A partir das 16h00min do dia 25/01/2022 (Horário de Brasília).
Data da abertura da sessão pública:
A partir das 09h00min do dia 08/02/2022 (Horário de Brasília).
Goiânia/GO, 24 de janeiro de 2022.
Natal de Castro  - Gerente da GCG/SES-GO
<#ABC#279668#39#329767/>

Protocolo 279668
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<#ABC#279611#40#329707>

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 11/2021-SES PROCESSO nº 
201900010042143
OBJETIVO: realização de estágio supervisionado, para o curso de 
Técnico de Enfermagem e Técnico em Radiologia .
PARTICIPES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO E 
O CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GÊNESIS
Assinatura: 21/01/2022
Validade: 60 MESES (21/01/2022 a 20/01/2027)
<#ABC#279611#40#329707/>

Protocolo 279611
<#ABC#279574#40#329666>

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
140/2013-SES/GO. Processo nº: 201100010005652. Objeto:I. 
Inclusão e exclusão de Contas de Unidades Consumidoras 
abrangidas pelo presente contrato. II. Atualização do Anexo Único 
do Contrato nº 140/2013-SES/GO - Relação de Unidades Atendidas. 
Contratada: SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO. Valor mensal 
atualizado: R$ 163.630,99. Data de assinatura: 21 de janeiro de 
2022. Signatários: Ismael Alexandrino - Secretário de Estado da 
Saúde. Hugo Cunha Goldfeld  -  Saneamento de Goiás - SANEAGO.
<#ABC#279574#40#329666/>

Protocolo 279574
<#ABC#279631#40#329729>

EXTRATO DO 3º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 
072/2013. Processo nº: 201300010001085. Contratada: REDEMOB 
CONSÓRCIO. Objeto: Apropriação de despesa para o exercício 
financeiro de 2022. Valor anual: R$ 340.560,00. Dotação 
Orçamentária: 2022.2850.10.122.4100.4144.03, Fonte 15000100 . 
Data da assinatura: 21/01/2022. Signatário: ISMAEL ALEXANDRINO 
JÚNIOR - Secretário de Estado da Saúde.
<#ABC#279631#40#329729/>

Protocolo 279631
<#ABC#279757#40#329872>

EXTRATO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 9/2022/SES-GO.
Processo: 202000010007246. Contratada: INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GESTÃO COMPARTILHADA - IBGC. Objeto: 
AJUSTE DE PARCERIA NA FORMA DE CONTRATO DE GESTÃO, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE GOIÁS, POR MEIO 
DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO, E O 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO COMPARTILHADA - IBGC, 
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, QUALIFICADA COMO 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, COM VISTAS AO FOMENTO, 
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS 
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE 
JARAGUÁ DR. SANDINO AMORIM (HEJA). Data de Assinatura: 
24/01/2022. Vigência: 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir 
da publicação. Signatários: Ismael Alexandrino Júnior - Secretário 
de Estado da Saúde; Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara - 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO COMPARTILHADA - IBGC.
<#ABC#279757#40#329872/>

Protocolo 279757
<#ABC#279575#40#329667>

RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO Nº 01/2022 
DO ATO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Retifico e Ratifico a Declaração Nº 01/2022 CLICIT-09368, em 
conformidade com os documentos que instruem o processo nº 
202100010050418, DECLARO a Dispensa de Chamamento Público 
para a Contratação Emergencial do INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GESTÃO COMPARTILHADA - IBGC, qualificada como Organização 
Social de Saúde, no âmbito do Estado de Goiás, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ/MF) sob o nº 21.236.845/0001-50, para o gerenciamento, 
operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde 
no HOSPITAL ESTADUAL DE ITUMBIARA SÃO MARCOS, para 
atendimento em regime de 24 horas/dia, conforme definido no 
Termo de Referência e seus Anexos (Especificações Técnicas), cujo 
prazo de vigência será a partir da publicação do resumo do ajuste 
na imprensa oficial, até o dia 04/07/2022, ou até a conclusão de 
novo chamamento público, o que ocorrer primeiro, com fundamento 
no art. 24, IV da Lei 8.666/93 e modificações posteriores, cujo 
valor mensal é de R$ 5.954.087,10 (cinco milhões, novecentos e 
cinquenta e quatro mil, oitenta e sete reais e dez centavos), que 
perfaz o montante de R$ 35.724.522,60 (trinta e cinco milhões, 
setecentos e vinte e quatro mil quinhentos e vinte e dois reais e 
sessenta centavos).
Goiânia, 21 de janeiro de 2022.
Publique-se. ISMAEL ALEXANDRINO JÚNIOR Secretário de 
Estado da Saúde
<#ABC#279575#40#329667/>

Protocolo 279575

<#ABC#279682#40#329781>

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 07/2022-SES/
GO. Processo nº: 202100010052786. Objeto: Cessão de uso de 01 
(um) veículo, sendo: marca/modelo RENAULT / MASTER BUS16 
DCI, ano/modelo 2008/2009, chassi 93YCDDUH59J188754, Placa 
NLG-0311. Cessionário: Município de Joviânia-GO. Vigência: 
21/01/2022 a 20/01/2042. Signatários: Ismael Alexandrino Júnior 
- Secretário de Estado da Saúde. Renis Eustáquio Gonçalves - 
Prefeito Municipal de Joviânia-GO.
<#ABC#279682#40#329781/>

Protocolo 279682
<#ABC#279683#40#329784>

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 070/2021-SES/
GO. Processo nº: 202100005007554. Objeto: Cessão de uso 
de Equipamentos Médicos Hospitalares para a estruturação de 
04 (quatro) leitos semi-intensivos nas dependências do Hospital 
Municipal Jair Paiva no município de Cocalzinho - GO. Cedente: 
Estado de Goiás - Secretaria de Estado da Saúde. Cessionário: 
Município de Cocalzinho-GO. Vigência: 21/01/2022 a 20/01/2042. 
Signatários: Ismael Alexandrino Júnior - Secretário de Estado 
da Saúde. Alessandro Otone Barcelos  - Prefeito Municipal de 
Cocalzinho-GO.
<#ABC#279683#40#329784/>

Protocolo 279683
<#ABC#279739#40#329854>

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE RESULTADO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 238/2021 - SES/GO

Pregão Eletrônico: 238/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento 
de Caixa Térmica 15 litros, Caixa Térmica 25 litros, Caixa Térmica 
50 a 60 litros e Termômetro Digital de máxima e mínima portátil, 
para atender a demanda do estado para a Companha Nacional de 
Vacinação contra a COVID-19, destinados a Gerência de Imunização 
e Rede de Frio, da Secretaria de Estado da Saúde.
Tipo: Menor Preço por Item.
Processo: 202000010042661.
Empresa Adjudicatária:

Empresa CNPJ Item
Adjudicado

MAXLAB PRODUTOS 
PARA DIAGNÓSTICOS E 
PESQUISAS LTDA-EPP 

04.724.729/0001-
61 

01, 02, 03.

COMERCIAL DE 
DESCARTAVEIS E MATERIAIS 

DE LIMPEZA LTDA 

10.943.564/0001-
11 

04

It Especificação Und Qtd Valor 
Unitário

Valor Total 
(R$)

01 (76909) CAIXA 
TÉRMICA EM PVC / 
POLIETILENO DE 15 L
Garantia: 3 meses
MARCA: COLEMAN

UND 16 213,48 3.415,68

02 (63130) CAIXA 
TÉRMICA EM PVC/
POLIETILENO
Garantia: 3 meses
MARCA: COLEMAN

UND 
25 L

44 253,28 11.144,32

03 (76908) CAIXA 
TÉRMICA EM PVC / 
POLIETILENO DE 60 L
Garantia: 3 meses
MARCA: COLEMAN

UND 42 396,02 16.632,84

04 (77757) 
TERMÔMETRO 
DIGITAL - 20+50ºC DE 
MÁXIMA E MÍNIMA
Garantia de 01
ano.
MARCA: TERMON

UND 300 76,86 23.058,00

VALOR TOTAL R$ 54.250,84
Normas Regulamentares: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 
7.746, de 05 de junho de 2012, da Lei Complementar n° 123, de 14 
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de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, 
do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei 
Estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, Lei Estadual nº 
20.489 de 10 de junho de 2019, Lei Estadual nº 19.754 de 17 de julho 
de 2017, Decreto Estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, Decreto 
Estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, Lei Complementar nº 
117 de 05 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria.
Informações: Av. SC-1, nº 299, Parque Santa Cruz, Goiânia/GO, 
Fone: (62) 3201-3800.

Gerência de Compras Governamentais- GCG/SGI/SES-GO
<#ABC#279739#41#329854/>

Protocolo 279739

Secretaria de Estado da Economia
<#ABC#279678#41#329777>

Portaria nº 015/2022-GSE

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ECONOMIA, no uso de 
suas atribuições legais, e nos termos do disposto no artigo 10 do 
Decreto nº 8.310, de 27 de janeiro de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar públicas as seguintes informações relativas 
ao Sorteio nº 059 do Programa de Cidadania Fiscal - Nota Fiscal 
Goiana:

1. Data da realização: 27 de janeiro de 2022;
2 . Extração da Loteria Federal: 26 de janeiro de 2022;
3. Número do sorteio Nota Fiscal Goiana: 059;
4.  Prêmios:
a) 1 (um) prêmio de R$ 50.000,00* (cinquenta mil reais);
b) 3 (três) prêmios de R$ 10.000,00* (dez mil reais);
c) 4 (quatro) prêmios de R$ 5.000,00* (cinco mil reais);
d) 50 (cinquenta) prêmios de R$ 1.000,00* (mil reais);
e) 100 (cem) prêmios de R$ 500,00* (quinhentos reais).
* Valores brutos, sem incidência do Imposto de Renda e 

sem taxa de transferência bancária;
5. Número de bilhetes gerados: 3.314.200;
6. Código hash do arquivo público de bilhetes (SHA512):

9a641a6a4bc8288591b9e7aa31990bafda8825c6ba5443d0ae-
333921fc98d914e96a1562aca89c28286a27b395cd91ea2e-
d8698ff798e5ba9e7449abc2fed4af;

7. Código hash do arquivo privado de bilhetes (SHA512):
02884c8fb70bb68623f4d53f3e47f67aa6b718dcb0e458c5ce-
7c44e820d4ee6677e1168073ea86f840bd9d82690164a8f-
f199ac6c07b5c33e04d11ddee422ffd ;

8. Código hash do aplicativo do sorteio (SHA512):
1a320b46d4c4e754574c02fe7d66c68f70322fb8f3398e -
64378405b883a4592da9acf46b8c7ac69bde78af31e6a151800bb18
df8ca6d6381ecd73f8756598a537;

9.Versão do aplicativo do sorteio: 1.5.0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA ECONOMIA, 

em Goiânia, aos 24 dias do mês de janeiro de 2022.

CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT
Secretária de Estado da Economia

<#ABC#279678#41#329777/>
Protocolo 279678

<#ABC#279711#41#329820>

             TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO 
REGIME SIMPLES NACIONAL Nº   474 / 2022

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Resolução 
CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018 e Instrução Normativa nº 927 
- GSF, de 27 de novembro de 2008.
Ficam as solicitações de opção pelo Simples Nacional dos 
contribuintes relacionados no quadro abaixo indeferidas por 
incorrerem na situação impeditiva ao enquadramento neste regime 
de FALTA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, conforme Art.17, INCISO 
XVI da LC N°123/06.

Do indeferimento da opção pelo Simples Nacional cabe 
apresentação de defesa à Gerência de Arrecadação e Fiscalização 
da Superintendência da Receita no prazo de 15 (quinze) dias 
contados da data da publicação deste no Diário Oficial do Estado de 
Goiás, a ser apreciada em instância única.

A defesa deve ser apresentada na Delegacia Regional de 
Fiscalização em cuja circunscrição situar o domicílio tributário do 
sujeito passivo, acompanhada de:

- Requerimento, contendo as alegações de defesa contra o 
indeferimento, dirigido à Gerência de Arrecadação e Fiscalização da 
Superintendência da Receita, devidamente assinado pelo requerente 
ou seu representante legal; - Documentação comprobatória 
pertinente.

1. Serão disponibilizadas, via internet, na página da 
Secretaria da Economia, no endereço www.economia.go.gov.
br, para consulta individualizada por estabelecimento, todas as 
informações referentes a este termo.

2. As informações de indeferimento constantes do presente 
termo foram enviadas à Receita Federal por meio do Portal do 
Simples Nacional, onde o contribuinte pode consultar o resultado 
final da solicitação de opção pelo Simples Nacional.

44304580000186RT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
44498919000122RODOLUCAS TRANSPORTES LTDA  
44252966000191PEDRO MARQUES DE JESUS  
44348236000199J F DE BRITO  
44549455000136BP ATACADAO LTDA  
44364060000169LM PRODUCAO E COMERCIO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA
 

 

Goiânia ,21 de janeiro de 2022.
   
  MONTAIGNE MARIANO DE BRITO

Gerência de Arrecadação e Fiscalização

<#ABC#279711#41#329820/>

Protocolo 279711
<#ABC#279754#41#329869>

PROCESSO: 202100004099192
INTERESSADO: GERÊNCIA DE SERVIÇOS
Assunto: Homologação Pregão Eletrônico nº 001/2022.

DESPACHO Nº 204/2022 - GAB
Tendo em vista a instrução processual, ACATO o resultado 

da licitação. Logo, aceito a decisão da Pregoeira que declarou 
vencedoras do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, para os 
Lotes 01 e 03 a empresa ATTI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o Lote 02 a empresa BRASILL 
INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI, para os Lotes 04, 05, 06, 07 
e 10 a empresa ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, e para 
os Lotes 08 e 09 a empresa BRASLYNC COMÉRCIO ELETRÔNICO 
LTDA,  no valor total de R$402.032,23 (quatrocentos e dois mil 
trinta e dois reais e vinte e três centavos).

Em face do exposto, HOMOLOGO o presente certame 
licitatório de conformidade com o Decreto Estadual nº 9.666 de 21 
de maio de 2020.

CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT
Secretária de Estado da Economia

<#ABC#279754#41#329869/>

Protocolo 279754

Secretaria de Estado de Cultura
<#ABC#279619#41#329716>

Portaria 14/2022 - SECULT
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA, nomeado 

pelo Decreto de 28 de janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial 
do Estado de Goiás nº 23.478, de 28 de janeiro de 2021, no uso de 
suas atribuições legais,

Considerando que a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes - CIPA - tem como objetivo a prevenção de acidentes 
e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível 
permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a 
promoção da saúde do trabalhador;
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Considerando que devem constituir CIPA, por 
estabelecimento, e mantê-la em regular funcionamento as 
empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, 
órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, 
associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições 
que admitam trabalhadores como empregados; resolve:

Art. 1º Designar o servidores nas respectivas Unidades 
no âmbito desta Secretaria de Estado de Cultura, para compor 
a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA em suas 
respectivas Unidades:

I- Na unidade Palácio Conde dos Arcos foram 
selecionados os servidores:

1.  Neuzeli Gomes de Lima Costa, CPF: 314.927.971-53.
2- Raphael Lima Costa Amâncio CPF: 967.292.011-34.

II- No Museu Pedro Ludovico foram selecionados os 
servidores:

1- Elza Maria de Lima, CPF:281.361.011-91.
2- Pedro Henrique Campos de Santana CPF: 

018.256.691-98.

III- No Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga 
foram selecionados os servidores:

1- Giulliano Santos Ramos, CPF: 664.490.491-20.
2- Lucio Lucas da Silva Neto, CPF: 117.522.111-20.

IV- No Cine Teatro São Joaquim foram selecionados 
os servidores:

1- Roberval Veiga Cortes,  CPF: 260.762.681-15.
2- Cleiton Oliveira dos Santos, CPF: 809.738.501-59.

V- No Centro Cultural Martim Cererê foram 
selecionados os servidores:

1- Gláucio Araújo Martins, CPF: 589.593.431-53.
2- Luz Marina dos Reis, 288.848.841-87.

VI- No Teatro Goiânia foram selecionados os seguintes 
servidores:

1- Josemar Callefi, CPF: 516.959.871-87
2- Jason Elias Afonso de Aquino, CPF: 000.351.121-90

VII- No Centro Cultural Octo Marques foram 
selecionados os servidores:

1- Leslie Carvalho Olinto, inscrita no CPF: 375.101.771-2.
2- Sandra Aloisia Moreira Damacena, inscrita no CPF 

425.424.211-53.

VIII- Na Vila Cultural Cora Coralina foram selecionados 
os servidores:

1- Rafael Naves Vargas, inscrito no CPF: 030.658.861-70.
2- Gilmar Camilo Pereira, inscrito no CPF: 363.869.951-04

IX- No Palácio Conde dos Arcos foram selecionados 
os servidores:

1- Samuel Lima Costa Amâncio, CPF: 010.579.811-84.
2- Raphael Lima Costa Amâncio CPF: 967.292.011-34.

X- No Museu Pedro Ludovico foram selecionados os 
servidores:

1- Elza Maria de Lima, CPF:281.361.011-91.
2- Pedro Henrique Campos de Santana CPF: 

018.256.691-98

X1- No Centro Cultural Marietta Telles:

1- Marilia Gabriela Duarte Manciolli, CPF: 034.188.961-22.
2- João Victor Rodrigues Araújo, CPF 033.463.431-89.

Art. 2° A CIPA terá por atribuição:

a) identificar os riscos do processo de trabalho, e 
elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número de 
trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver;

b) elaborar plano de trabalho que possibilite a ação 
preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no 
trabalho;

c) participar da implementação e do controle da qualidade 
das medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação 
das prioridades de ação nos locais de trabalho;

d) realizar, periodicamente, verificações nos ambientes 
e condições de trabalho visando a identificação de situações que 
venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores;

e) realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das 
metas fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações de 
risco que foram identificadas;

f) divulgar aos trabalhadores informações relativas à 
segurança e saúde no trabalho;

g) participar, com o SESMT, onde houver, das discussões 
promovidas pelo empregador, para avaliar os impactos de alterações 
no ambiente e processo de trabalho relacionados à segurança e 
saúde dos trabalhadores;

h) requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, 
a paralisação de máquina ou setor onde considere haver risco grave 
e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores;

i) colaborar no desenvolvimento e implementação do 
PCMSO e PPRA e de outros programas relacionados à segurança 
e saúde no trabalho;

j) divulgar e promover o cumprimento das Normas 
Regulamentadoras, bem como cláusulas de acordos e convenções 
coletivas de trabalho, relativas à segurança e saúde no trabalho;

l) participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, 
ou com o empregador, da análise das causas das doenças e 
acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas 
identificados;

m) requisitar ao empregador e analisar as informações 
sobre questões que tenham interferido na segurança e saúde dos 
trabalhadores;

n) requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas; Este 
texto não substitui o publicado no DOU 4

o) promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, 
onde houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho - SIPAT;

p) participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de 
Campanhas de Prevenção da AIDS.

Cabe ao Presidente da CIPA:
a) convocar os membros para as reuniões da CIPA;
b) coordenar as reuniões da CIPA, encaminhando ao 

empregador e ao SESMT, quando houver, as decisões da comissão;
c) manter o empregador informado sobre os trabalhos da 

CIPA;
d) coordenar e supervisionar as atividades de secretaria;
e) delegar atribuições ao Vice-Presidente; 5.20
Cabe ao Vice-Presidente:
a) executar atribuições que lhe forem delegadas;
b) substituir o Presidente nos seus impedimentos 

eventuais ou nos seus afastamentos temporários; 5.21
O Presidente e o Vice-Presidente da CIPA, em conjunto, 

terão as seguintes atribuições:
a) cuidar para que a CIPA disponha de condições 

necessárias para o desenvolvimento de seus trabalhos;
b) coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, 

zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados;
c) delegar atribuições aos membros da CIPA;
d) promover o relacionamento da CIPA com o SESMT, 

quando houver;
e) divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores 

do estabelecimento;
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f) encaminhar os pedidos de reconsideração das decisões 
da CIPA; g) constituir a comissão eleitoral.

O Secretário da CIPA terá por atribuição:
a) acompanhar as reuniões da CIPA e redigir as atas 

apresentando-as para aprovação e assinatura dos membros 
presentes;

b) preparar as correspondências; e
c) outras que lhe forem conferidas. DO FUNCIONAMENTO 

5.23 A CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o 
calendário preestabelecido. 5.24 As reuniões ordinárias da CIPA 
serão realizadas durante o expediente normal da empresa e em 
local apropriado. 5.25 As reuniões da CIPA terão atas assinadas 
pelos presentes com encaminhamento de cópias para todos os 
membros. 5.26 As atas devem ficar no estabelecimento à disposição 
da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. (Alterado pela 
Portaria SIT n.º 247, de 12 de julho de 2011)

Art. 3 Reuniões extraordinárias deverão ser realizadas 
quando:

a) houver denúncia de situação de risco grave e iminente 
que determine aplicação de medidas corretivas de emergência;

b) ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal;
c) houver solicitação expressa de uma das representações.

Art. 4 Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

CÉSAR AUGUSTO DE SOTKEVICIENE MOURA
Secretário de Estado de Cultura

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
<#ABC#279619#43#329716/>

Protocolo 279619
<#ABC#279746#43#329860>

Portaria 20/2022 - SECULT
O Secretário de Estado de Cultura de Goiás, no uso de 

suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Estadual nº 17.928/12 e demais normas aplicáveis, resolve:

Art.1º - Instituir no âmbito da Secretaria de Estado de 
Cultura, a Comissão Especial de Licitação - CEL, responsável pelo 
procedimento para contratação de artista profissional, referente 
ao processo administrativo nº 202217645000101, de acordo 
com o disposto no Termo de Cooperação 002/2022 - DGAP 
(000026698940), celebrado entre a Secretaria de Estado de 
Cultura-SECULT e a Diretoria Geral de Administração Penitenciária 
- DGAP/GO, que tem por objetivo a colaboração mútua entre os 
partícipes visando a realização do evento cultural 1° Sarau da 
Polícia Penal.

Art. 2º - Designar para compor a Comissão Especial de 
Licitação, sem prejuízo de suas atribuições regulares, os seguintes 
servidores:

Nome CPF nº Função Órgão
Paulo Henrique Carneiro do 

Prado Mialichi
022.581.981-

35
Presidente SECULT

Marcela Inácio Esteves dos 
Santos

701.053.301-
67

  Membro DGAP

Ricardo Nina e Silva 004.185.611-
25

  Membro DGAP

Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

CÉSAR AUGUSTO DE SOTKEVICIENE MOURA
Secretário de Estado de Cultura

<#ABC#279746#43#329860/>

Protocolo 279746

Secretaria de Estado de Agricultura,  Pecuária 
e Abastecimento

<#ABC#279587#43#329681>

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO PRINCIPAL: 202117647000387
PROCESSO DO TERMO: 202117647003680
CONTRATO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 037/2021 
PARTES: CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, CNPJ nº 32.746.632/0001-95.
CONTRATADA: TGP Soluções em Gestão Documental LTDA - ME, 
CNPJ n° 67.564.773/0001-71.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa prestadora de 
serviços técnicos especializados em digitalização de documentos, 
para digitalizar mapas e documentos de informações geográficas 
sob guarda da SEAPA, com fornecimento de equipamentos e 
mão-de obra.
OBJETO DO TERMO: Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) 
no valor inicial do contrato.
VALOR DO ADITIVO: R$ 4.774,20 (quatro mil setecentos e setenta 
e quatro reais e vinte centavos).
DATA DE ASSINATURA: 24/01/2022
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO em Goiânia, aos 24 dias do mês 
de janeiro de 2022.

TIAGO FREITAS DE MENDONÇA
Secretário de Estado

<#ABC#279587#43#329681/>

Protocolo 279587

AUTARQUIAS
Agência Goiana de Infraestrutura e 

Transportes
<#ABC#279629#43#329726>

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, em 
conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 
- Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações 
do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções 299/2008 e 619/2016, com a redação vigente, tendo 
em vista que os autos de infração foram considerados regulares 
e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, do artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO, 
os proprietários e/ ou infratores dos veículos relacionados no(s) 
Edital(ais) da(s) publicação(ões) nº 0029/2022, podendo ser 
interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a data indicada no mesmo 
edital, em qualquer Unidade do Vapt Vupt do Detran de Goiânia/GO 
ou do interior do Estado de Goiás ou na sede da GOINFRA ou no 
DETRAN/GO sede e CIRETRANS. As devidas orientações sobre 
documentação e procedimentos a serem adotados constam da 
referida publicação no endereço digital: http://www.goinfra.go.gov.
br/arquivos/edital_detran/AUTUACAO_1640287117.pdf .
<#ABC#279629#43#329726/>

Protocolo 279629
<#ABC#279630#43#329728>

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, em 
conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 
- Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações 
do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções 299/2008 e 619/2016, com a redação vigente, tendo 
em vista que os autos de infração foram considerados regulares 
e consistentes, considerando que não foi interposta defesa da 
autuação dentro do prazo legal ou que estes foram indeferidos ou 
não conhecidos, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA PENALIDADE 
de Multa referente à infração de trânsito, os proprietários dos 
veículos ou condutores infratores constantes no(s) Edital(ais) da(s) 
publicação(ões) nº 0030/2022. O pagamento da multa poderá ser 
efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, por 
80% (oitenta por cento) do seu valor total. Poderá ser interposto 
RECURSO perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da GOINFRA (JARI), até a data limite prevista neste Edital. As 
devidas orientações sobre documentação e procedimentos a 
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serem adotados constam da referida publicação no endereço 
digital: http://www.goinfra.go.gov.br/arquivos/edital_detran/
PENALIDADE_1639480832.pdf .
<#ABC#279630#44#329728/>

Protocolo 279630
<#ABC#279626#44#329724>

EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 02/2022/GOINFRA: DAS PARTES: AGÊNCIA 
GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA E 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA. OBJETO: EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS 
ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO 
DE SÃO JOÃO D´ALIANÇA, NESTE ESTADO. VALOR: HORA/
MÁQUINA. 1617 HORAS. RECURSOS: O REFERIDO CONVÊNIO 
NÃO ENVOLVE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, E 
AS DESPESAS QUE CADA ENTE TERÁ COM A EXECUÇÃO DE 
SUAS OBRIGAÇÕES SERÁ SUPORTADA POR SEUS PRÓPRIOS 
ORÇAMENTOS. VIGÊNCIA: O PRESENTE CONVÊNIO TERÁ 
VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, A PARTIR DA DATA DE SUA 
ASSINATURA. PROCESSO SEI N.º 202200036000930.
<#ABC#279626#44#329724/>

Protocolo 279626
<#ABC#279744#44#329859>

EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 03/2022/GOINFRA: DAS PARTES: AGÊNCIA 
GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA E 
MUNICÍPIO DE IPAMERI. OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS 
VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE IPAMERI, 
NESTE ESTADO. VALOR: HORA/MÁQUINA. 1617 HORAS. 
RECURSOS: O REFERIDO CONVÊNIO NÃO ENVOLVE REPASSE 
DE RECURSOS FINANCEIROS, E AS DESPESAS QUE CADA 
ENTE TERÁ COM A EXECUÇÃO DE SUAS OBRIGAÇÕES SERÁ 
SUPORTADA POR SEUS PRÓPRIOS ORÇAMENTOS. VIGÊNCIA: 
O PRESENTE CONVÊNIO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, A 
PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA. PROCESSO SEI N.º 
202200036000893.
<#ABC#279744#44#329859/>

Protocolo 279744
<#ABC#279748#44#329862>

EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 04/2022/GOINFRA: DAS PARTES: AGÊNCIA 
GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 
E MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS OBJETO: EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS 
ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE 
CAMPOS BELOS, NESTE ESTADO. VALOR: HORA/MÁQUINA. 
1078 HORAS. RECURSOS: O REFERIDO CONVÊNIO NÃO 
ENVOLVE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, E AS 
DESPESAS QUE CADA ENTE TERÁ COM A EXECUÇÃO DE 
SUAS OBRIGAÇÕES SERÁ SUPORTADA POR SEUS PRÓPRIOS 
ORÇAMENTOS. VIGÊNCIA: O PRESENTE CONVÊNIO TERÁ 
VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, A PARTIR DA DATA DE SUA 
ASSINATURA. PROCESSO SEI N.º 202200036000951.
<#ABC#279748#44#329862/>

Protocolo 279748
<#ABC#279752#44#329867>

EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 01/2022/GOINFRA: DAS PARTES: AGÊNCIA 
GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 
E MUNICÍPIO DE TERESINA DE GOIÁS OBJETO: EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS 
ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO 
DE TERESINA DE GOIÁS, NESTE ESTADO. VALOR: HORA/
MÁQUINA. 1078 HORAS. RECURSOS: O REFERIDO CONVÊNIO 
NÃO ENVOLVE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, E 
AS DESPESAS QUE CADA ENTE TERÁ COM A EXECUÇÃO DE 
SUAS OBRIGAÇÕES SERÁ SUPORTADA POR SEUS PRÓPRIOS 
ORÇAMENTOS. VIGÊNCIA: O PRESENTE CONVÊNIO TERÁ 
VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, A PARTIR DA DATA DE SUA 
ASSINATURA. PROCESSO SEI N.º 202200036000913.
<#ABC#279752#44#329867/>

Protocolo 279752

<#ABC#279662#44#329761>

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022

A AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
- GOINFRA, por intermédio de sua Gerência de Licitação, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação 
na modalidade Pregão (Eletrônico), em sessão pública eletrônica, 
a partir das 09:00 horas do dia 07 de fevereiro de 2022, através 
do site www.comprasnet.go.gov.br, destinado à AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E  PAPELARIA, do tipo menor 
preço, relativo ao Processo 202100036009269, nos termos do 
Decreto Estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, da Lei Estadual 
nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, Decreto Federal nº 
10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666 de 21 
de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 
Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e demais 
normas atinentes à matéria. O Edital e seus anexos se encontram 
disponíveis no endereço Av. Gov. José Ludovico de Almeida, nº 20, 
Conjunto Caiçara (BR-153, Km 3,5) CEP 74.775-013, Goiânia - GO, 
Fone: (62)3265-4054 ou nos sites www.comprasnet.go.gov.br e 
www.goinfra.go.gov.

Goiânia, 24 de janeiro de 2022.

VILCONES MAGALHÃES DE SOUSA
Gerente de Licitação em substituição

Portaria n° 112/2022
<#ABC#279662#44#329761/>

Protocolo 279662

Departamento Estadual de Transito – DETRAN
<#ABC#279565#44#329657>

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho 
Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 
299/2008 e 619/2016, com a redação vigente, tendo em vista que 
os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, 
tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, parágrafo único,  
do artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO, os proprietários 
e/ou infratores dos veículos relacionados no(s) Edital(ais) da(s) 
publicação(ões) nº 17/2022, podendo ser interposta a DEFESA 
DA AUTUAÇÃO até a data indicada no mesmo edital, em qualquer 
Unidade do Vapt Vupt de Goiânia/GO ou do interior do Estado de 
Goiás ou no DETRAN/GO sede e CIRETRANS devendo, para 
tanto, apresentar requerimento devidamente preenchido de forma 
legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes 
documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, ou 
de documento que conste a placa do veículo e o número do auto 
de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação 
oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, 
se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) 
procuração quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original e/ou 
cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar 
para o esclarecimento dos fatos alegados. A defesa deverá ter 
somente um auto de infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO 
CONDUTOR INFRATOR: 1) Caso o proprietário do veículo não 
seja o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá identificá-lo 
ao DETRAN-GO, até a data limite prevista neste Edital. Para tanto 
deverá preencher formulário próprio (disponível em www.detran.
go.gov.br) acompanhado dos seguintes documentos: CONDUTOR 
INFRATOR: a) cópia reprográfica legível do documento de 
habilitação quando habilitado e/ou documento de identificação 
oficial. b) para condutor estrangeiro, além dos documentos previstos 
no item anterior, anexar comprovante da data de entrada no Brasil. 
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) cópia reprográfica legível do 
documento de identificação oficial com fotografia e assinatura; d) 
cópia do CRLV; e) se o proprietário ou o condutor infrator possuir um 
representante legal, este deverá juntar o documento que comprove a 
representação (contrato social, procuração etc) e documento oficial 
de identificação com assinatura e foto; f) se o proprietário for pessoa 
jurídica e não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor 
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infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá 
ser anexado ao formulário cópia de documento em que conste 
cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor 
e comprovante da posse do veículo no momento do cometimento 
da infração; g) se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, e 
não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, 
além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser 
anexado ao formulário, o Ofício do representante legal do Órgão ou 
Entidade identificando o condutor infrator, acompanhado de cópia 
de documento que comprove a condução do veículo no momento da 
infração. 2) Tratando-se de veículo de propriedade de pessoa jurídica 
ou leasing, será obrigatória a identificação do condutor infrator, sob 
pena de, não o fazendo, incorrer nas consequências definidas nos §§ 
7 e 8 do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A indicação 
do condutor infrator somente será acatada e produzirá efeitos legais 
se o formulário estiver corretamente preenchido, sem rasuras, 
com as assinaturas originais do condutor e proprietário do veículo, 
não estiver faltando os documentos solicitados, o requerente tiver 
legitimidade e não estiver fora do prazo. O requerente é responsável 
penal, cível e administrativamente pela veracidade das informações 
e dos documentos fornecidos.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS - Os formulários poderão ser 
retirados em qualquer Unidade do Vapt-Vupt ou pelo sítio www.
detran.go.gov.br e poderão ser encaminhados, dentro do prazo 
estabelecido pelo DETRAN/GO, via remessa postal para o endereço 
do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, por meio do 
DETRAN  da Unidade da Federação em que ocorreu a infração, ou 
entregue em qualquer de suas Unidades Administrativas existentes 
no território nacional (endereços e telefones podem ser obtidos no 
sítio www.detran.go.gov.br).
INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível em www.
detran.go.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos 
dados das infrações encontrados no sítio do DETRAN/GO é: placa, 
número do auto de infração, data da infração, código da infração/
desdobramento, data de vencimento da notificação (data limite).

Goiânia, 24 de Janeiro de 2022
Marcos Roberto Silva

Presidente do DETRAN/GO
<#ABC#279565#45#329657/>

Protocolo 279565

Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG
<#ABC#279584#45#329677>

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
001/2021

PROCESSO Nº: 202000024002997
CONTRATANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS 
- JUCEG.
CONTRATADO: OI S/A - CNPJ nº 76.535.764/0001-43.
OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento de circuito de 
dados.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e 10.520/2002.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, de 09/02/2022 a 08/02/2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2022.3362.04.122.420
0.4243.03.100.
VALOR TOTAL: R$ 27.077,52 (vinte e sete mil e setenta e sete 
reais e cinquenta e dois centavos).
NOTA DE EMPENHO: R$ 24.219,34 (vinte e quatro mil e duzentos 
e dezenove reais e trinta e quatro centavos), que correrá à conta da 
Nota de Empenho de nº 2022.3362.00002, emitida em 19/01/2022. 
O restante do valor será empenhado no exercício subsequente.

Carlos Henrique Carrilho de Castro
Comissão de Licitação

<#ABC#279584#45#329677/>

Protocolo 279584

Organização das Voluntarias de Goiás -  OVG
<#ABC#279655#45#329753>

EXTRATO DO CF 008/2022 - A Organização das Voluntárias de 
Goiás - OVG torna público o Contrato de Fornecimento nº 008/2022, 
firmado com a empresa QUIMPHARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E 
FARMACÊUTICA LTDA (Processo SEI nº 202100058004660); 

OBJETO: Fornecimento de fraldas descartáveis infantis e 
geriátricas; VALOR DO CONTRATO: A importância total de até R$ 
3.534.396,00 (três milhões quinhentos e trinta e quatro mil trezentos 
e noventa e seis reais); FONTE DE RECURSO: Contrato de Gestão 
nº 001/2011 celebrado com a SEAD; DA VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses, contados a partir da sua assinatura; SIGNATÁRIOS:
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado - Diretora Geral - OVG; 
Thomas Marcelo e Silva - Diretor Administrativo/Financeiro - OVG; 
Nege Abrahão - Contratada.
<#ABC#279655#45#329753/>

Protocolo 279655
<#ABC#279696#45#329799>

EXTRATO DO CPS-CF 004/2022 - A Organização das 
Voluntárias de Goiás- OVG torna público o Contrato de Prestação 
de Serviços com Fornecimento nº 004/2022, firmado com a empresa 
PIMENTA ROSA SB EIRELI (Processo SEI nº 202100058004744); 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o preparo, 
fornecimento e distribuição de até 231.000 (duzentos e trinta e um 
mil) refeições, por um período de 12 (doze) meses, no Restaurante 
do Bem de Anápolis-GO, Unidade UEG; VALOR DO CONTRATO:  
A importância de R$ 6,73 (seis reais e setenta e três centavos) 
por unidade de refeição, perfazendo o valor total anual estimado 
em até R$ 1.554.630,00 (Um milhão quinhentos e cinquenta e 
quatro mil seiscentos e trinta reais), conforme a demanda; FONTE 
DE RECURSOS “Contrato de Gestão nº 001/2011 - SEAD/OVG” 
celebrado com a SEAD; DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados 
a partir do dia 08/02/2022; SIGNATÁRIOS: Adryanna Leonor Melo 
de Oliveira Caiado - Diretora Geral - OVG; Thomas Marcelo e 
Silva - Diretor Adm./Financeiro - OVG; Thiago Rodrigues Pimenta 
- Contratada.
<#ABC#279696#45#329799/>

Protocolo 279696
<#ABC#279620#45#329717>

AVISO nº. 48/2021-I - EDITAL - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
PROCESSO SEI Nº. 202100058004359

Reabertura de Prazo

A Organização das Voluntárias de Goiás - OVG torna pública a 
abertura de cotação visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SERVIÇO 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO/
DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS TIPO ACJ E SPLIT, 
MODELOS HI WALL, PISO-TETO, CASSETE E INVERTER,
RECARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS DA SEDE E UNIDADES 
DA OVG, CONFORME DEMANDA, COM PREVISÃO DE 303 
EQUIPAMENTOS EM FUNCIONAMENTO AO LONGO DO 
CONTRATO. O CONTRATO SERÁ CELEBRADO POR UM 
PERÍODO DE
12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES DO 
TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 041/21- (VERSÃO II) E EDITAL Nº.
110/21-GAPS. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Modalidade: 
Contratação simplificada nos termos do Regulamento para 
Aquisição de Bens, Materiais, Serviços, Locações, Importações e 
Alienações adotado pela OVG - NP nº. 005. Para obter a Solicitação 
de Orçamento, Edital, Termo de Referência e anexos acessar o sitio 
da OVG - www.ovg.org.br (Acesso à informação/Compras Contratos/ 
Atos convocatórios concernentes às alienações, aquisições de bens, 
contratações de obras e serviços e seus respectivos resultados 
2021). Endereço: Rua T-14, nº. 249, Setor Bueno, Goiânia - GO - 
Fone (62) 3201-9441 e 3201-9496. PRAZO PARA RECEBIMENTO 
DE PROPOSTA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS a partir da publicação do 
Diário Oficial do Estado de Goiás, Jornal de grande circulação no 
Estado de Goiás e no site da OVG, ou o que ocorrer por último. 
Caso seja necessário a prorrogação do prazo para o recebimento 
das propostas, o aviso da prorrogação ocorrerá somente no sítio 
da OVG.

Goiânia, 24 de janeiro de 2022.

Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços
OVG.

<#ABC#279620#45#329717/>

Protocolo 279620
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PARAESTATAIS -  SOCIEDADES 
DE ECONOMIA MISTA

Metrobus Transporte Coletivo S/A
<#ABC#279742#46#329856>

PROCESSO: 202100111 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 070/2021
OBJETO: Fornecimento de óleos lubrificantes e elementos filtrantes 
para a frota de apoio
CONTRATANTE: Metrobus Transporte Coletivo S/A
CONTRATADA: CCP Comércio de Peças e Mão de Obra Ltda.
VALOR: R$ 2.353,00 VIGÊNCIA: 14/06/2022
ASSINATURA ADITIVO: 20/01/2022- NORMA LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 024/2021 - Art. 142, III do RILC.
SIGNATÁRIOS: Francisco Caldas, Miguel Elias Hanna - Metrobus; 
Marco Aurélio Carneiro - CCP
<#ABC#279742#46#329856/>

Protocolo 279742
<#ABC#279666#46#329764>

AVISOS DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº: 011/2022
Tipo: Menor Preço Global
Abertura: 07/02/2022
Horário: 09h00min
Processo nº: 202100116
Objeto:Contratação de Empresa Especializada na prestação de 
serviços de Recondicionamento de Válvulas Pneumáticas, por um 
período de 12 (doze) meses.

Pregão Eletrônico nº: 012/2022
Tipo: Menor Preço por Item
Abertura: 14/02/2022
Horário: 09h00min
Processo nº: 202100053000087
Objeto: Aquisição de Triângulo de Sinalização para ônibus Volvo 
B12M, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, conforme 
condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos.
.
As empresas poderão retirar cópia do edital via Internet, através dos 
sites www.comprasnet.go.gov.br ou www.metrobus.go.gov.br

Goiânia, 24 de janeiro de 2022..
Giovanna Barbosa de Miranda

Presidente da CPL
<#ABC#279666#46#329764/>

Protocolo 279666
<#ABC#279607#46#329701>

 .

A METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S.A., torna público o 
resultado do Pregão Eletrônico nº 009/22, que tem como objeto a 
contratação de empresa para prestação de serviços parcelado de 
guincho 24 horas, conforme processo nº 202100053000136-SEI, foi 
declarado Deserto.

Francisco Caldas
Diretor Presidente

<#ABC#279607#46#329701/>

Protocolo 279607

SANEAGO
<#ABC#279601#46#329694>

Edital de Comunicação
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, torna público 
que requereu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, a seguinte licença 
ambiental:
- Licença de Instalação do Sistema de Esgotamento Sanitário 
no município de Itapaci-GO.
O empreendimento não se enquadra na Resolução CONAMA 
001/86 que dispõe sobre o impacto ambiental.
<#ABC#279601#46#329694/>

Protocolo 279601

TRIBUNAIS DE CONTAS
Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE

<#ABC#279694#46#329798>

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2022
Processo nº: 202100047002993. Contratante: Tribunal de Contas 
do Estado de Goiás. Contratada: Porto Seguro Companhia de 
Seguros Gerais S/A. (CNPJ: 61.198.164/0001-60). Modalidade: 
Dispensa de Licitação. Objeto: Seguro predial da sede administrativa 
deste Tribunal. Fundamentação Legal: Lei Federal nº 14.133/2021 
e Lei Estadual nº 17.928/2012. Recursos Orçamentários: 2021 
0201 01 032 4200 4.215. Grupo: 03. Natureza de Despesa: 
3.3.90.39.51. Fonte de Recurso: 100. Vigência: 26/01/2022 à 
25/01/2023. Valor Total: R$ 20.890,87.

<#ABC#279694#46#329798/>

Protocolo 279694

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
de Goiás – TCM

<#ABC#279734#46#329849>

PORTARIA N.º018/2022

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, no uso das atribuições que 
lhe conferem o artigo 70 do Regimento Interno deste Tribunal e 
tendo em vista o que consta na Lei 13.251/98, alterada pela Lei nº 
14.465/09,

RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a partir de 24 de janeiro de 2022, o 

servidor YAGO CHAVES LOURENÇO, do cargo em comissão de 
Assessor Especial II, símbolo “AE-II” constante do quadro de cargos 
em comissão de Apoio a Presidência deste Tribunal.

Art. 2º NOMEAR, a partir de 24 de janeiro de 2022, JOENIR 
DE CASTRO RAMOS, no cargo em comissão de Assessor Especial 
II, símbolo “AE-II” constante do quadro de cargos em comissão de 
Apoio a Presidência deste Tribunal.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos 21 dias do mês de 
janeiro de 2022.

Cons.º Joaquim Alves de Castro Neto
Presidente

<#ABC#279734#46#329849/>

Protocolo 279734

<#ABC#279733#46#329847>

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

Partes: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e a 
Empresa JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI.
Processo : 06797/2021
Objeto: A supressão de serviços previstos no contrato original, 
consoante Item 3.2 do da Clausula Terceira do Contrato Original, 
representará uma redução de R$ 1.776,11 (um mil, setecentos e 
setenta e seis reais e onze centavos), que representa um percentual 
de -2,39% ao valor do total do contrato.

<#ABC#279733#46#329847/>

Protocolo 279733
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PODER LEGISLATIVO
Assembleia Legislativa

<#ABC#279685#47#329787>

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
Aviso de Licitação

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás torna público a 
realização de procedimento licitatório, em sessão pública virtual, 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022, cujo objeto 
é o Registro de preços para futura aquisição de aquisição de mi-
crocomputadores corporativos do tipo mini desktops de pequeno 
porte incluindo monitor, para atender as demandas da Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás. As propostas e documentos serão 
recebidos virtualmente no site: comprasnet.go.gov.br, até o dia 
07/02/2022 às 14:00h (Horário de Brasília), quando iniciará a fase 
de lances, conforme especificações e normas contidas no Edital. 
O texto integral do presente Edital, bem como seus anexos, estará 
disponível nos endereços eletrônicos: comprasnet.go.gov.br e 
transparencia.al.go.leg.br/licitacoes/editais. Informações poderão 
ser obtidas também pelo e-mail: licitacao@al.go.leg.br e telefone: 
(62) 3221-3155.

Goiânia, 25 de janeiro de 2022.
Lucíula Santana dos Santos Ferreira

Presidente da CL - ALEGO
<#ABC#279685#47#329787/>

Protocolo 279685

MINISTÉRIO PÚBLICO
<#ABC#279688#47#329790>

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 002/2022
Menor Preço por Item
Objeto: Aquisição de suprimentos para impressora plotter HP T250.
Abertura: 02/02/2022 às 13h30min.
Local: www.comprasnet.go.gov.br
Informações: Fone: (62) 3243-8331; e-mail: cpl@mpgo.mp.br; 
endereço eletrônico: https://intranet.mpgo.mp.br/sgoc/portal/
processos/editais; ou Rua 23, Qd.A6, Lts. 15/24, Jardim Goiás, 
Goiânia-GO, de segunda a sexta-feira, das 12:00 às 19:00 horas.

Goiânia, 24 de janeiro de 2022.
Lindaucy Siqueira de Oliveira

Pregoeira
<#ABC#279688#47#329790/>

Protocolo 279688
<#ABC#279561#47#329651>

ERRATA 002/2022-SGOC

Errata do Aviso do Edital de Licitação nº 008/2022

Modalidade - Pregão Presencial - Contratação de empresa 
concessionária autorizada pela fabricante TOYOTA, durante o 
período de garantia, para prestação de serviços de  manutenção 
preventiva e corretiva e fornecimento de peças/materiais e 
acessórios  originais para 02 (dois) veículo pertencente à frota do 
Ministério Público do Estado de  Goiás - MPGO

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE GOIÁS, por intermédio da Pregoeira e Equipe de Apoio, torna 
público, para conhecimento dos interessados, a seguinte alteração 
do Aviso de Licitação do Edital 008/2022.
Onde se lê:
(...) Local: www.comprasnet.go.gov.br, (...).
Leia-se:
(...) Local: Rua 23, esquina com a Av. Fued José Sebba, Qd-A-6, 
Lotes 15/24, 2º andar, Ala B, sala 236, Setor Jardim Goiás - CEP 
74805-100, Goiânia - Goiás., (...).

Superintendência de Gestão Orçamentária e Compras, em 
Goiânia, 21 de janeiro de 2022

Lindaucy Siqueira de Oliveira
Pregoeira

<#ABC#279561#47#329651/>

Protocolo 279561

MUNICÍPIOS
PREFEITURAS

Abadia de Goiás
<#ABC#279679#47#329779>

AVISO DE ALTERAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022.
O Município de Abadia de Goiás, através da Prefeitura Municipal 
de Abadia de Goiás, torna público, sobre o processo de licitação 
na modalidade Tomada de Preços -  nº 001/2022, tipo menor preço 
global, tendo como objeto à contratação de empresa especializada 
em engenharia civil para a reforma e ampliação da Escola 
Municipal Neli Antônio dos Santos, que se realizará no dia 02 de 
fevereiro de 2022, às 08:00 (oito) horas, na planilha orçamentária, 
especificamente no sub-total do item 13.0,  Leia-se “Total sem 
BDI R$ 54.492,11” e “Total com BDI de 26,47% R$ 68.916,17” . 
Os interessados poderão obter informações, assim como adquirir 
o Edital, junto a CPL, pelo Site: www.abadiadegoias.go.gov.br. 
Informações, fone: (62) 3503-1105. Abadia de Goiás - GO, 24 de 
janeiro de 2022.Jeudi Vieira de Macedo Silva - Pregoeiro
<#ABC#279679#47#329779/>

Protocolo 279679

Acreúna
<#ABC#279389#47#329458>

AVISO DE LICITAÇÃO
Republicação do Pregão Eletrônico Nº 062/2021

O MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO, através das Secretarias e 
Fundos, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio torna 
público que realizará no dia 04 de fevereiro de 2022, às 14h00min, 
no endereço eletrônico www.slicx.com.br, a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 062/2021, do tipo menor preço por 
item, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULO 
TIPO MOTOCICLETA, ZERO QUILÔMETRO, PARA RENOVAÇÃO 
PARCIAL DA FROTA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULOS Nº 202100010008911, EMENDA PARLAMENTAR 
DO DEPUTADO ESTADUAL CORONEL ADAILTON, conforme 
especificações e quantitativos constantes do Anexo I - Termo 
de Referência, parte integrante deste Edital. Maiores informações 
e aquisição do Edital junto CP, em horário de expediente, através 
do telefone (64) 3645-8000, e/ou pelo e-mail: licitacao@acreuna.
go.gov.br e/ou pelo site: www.acreuna.go.gov.br.

Acreúna - Goiás, 21 de janeiro de 2022.
ALANA OLIVEIRA ARANTES

Pregoeira
<#ABC#279389#47#329458/>

Protocolo 279389

Alexânia
<#ABC#279667#47#329765>

ESTADO DE GOIÁS MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA AVISO DE 
LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 O MUNICÍPIO 
DE ALEXÂNIA, Estado de Goiás, faz saber aos interessados que 
estará realizando no dia 10 de Fevereiro de 2022, às 09h00min, 
em sua sede na Av. 15 de Novembro, Área Especial nº 6, Centro, 
Alexânia, Goiás, licitação, modalidade Tomada de Preços, sob o 
regime de empreitada por preço global, objetivando a contratação de 
empresa especializada para a execução de Recapeamento Asfáltico 
(CBUQ), na Vila Benedita Rodrigues, no município de Alexânia-GO. 
Recursos Financeiros: Tesouro Municipal e da União, por intermédio 
do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela 
Caixa Econômica Federal, Contrato de Repasse n.º 903864/2020/
MDR/CAIXA. Maiores informações poderão ser obtidas na 
Prefeitura Municipal, no endereço acima citado ou pelo telefone (62) 
3336-7211. Cópia do Edital poderá ser obtida no sítio www.alexania.
go.gov.br. Kelly Cristina Moreira de Melo Santos Presidente CPL
<#ABC#279667#47#329765/>

Protocolo 279667
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<#ABC#279705#48#329810>

ESTADO DE GOIÁS MUNICIPIO DE ALEXÂNIA CON-
VOCAÇÃO-PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO DE MONITORES Conforme Ato Convocatório 
disponibilizado no sitio oficial da Prefeitura Municipal de Alexânia/
GO. Convocamos os (as) senhores (as): Valdice Antônia Alves Dos 
Santos, Francileide Teixeira De Assunção, Gleisiele Ferreira De 
Melo Rabelo, Alessandra Cardoso Leite e Jessica Marta Alves De 
Souza para comparecerem na Secretaria Municipal de Educação 
de Alexânia/GO situada na Av. Nelson Santos - Área Especial, 
S/N, Setor Central - Alexânia/GO, nos dias, horários e condições 
especificados na Convocação publicada no sitio oficial: http://www.
alexania.go.gov.br/transparencia1/publicacoes/editais. ANA LÚCIA 
DE HOLANDA SOUSA Secretária Municipal de Educação
<#ABC#279705#48#329810/>

Protocolo 279705

Alto Horizonte
<#ABC#279690#48#329792>

MUNICÍPIO DE ALTO HORIZONTE
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de Alto Horizonte Go, através de 
sua Pregoeira Oficial AVISA, que realizará a abertura de PREGÃO 
PRESENCIAL que será realizado e processado de acordo com a 
Lei Nº 8.666/93 e Lei Nº10520/02 conforme o disposto a seguir: 
I-MODALIDADE/EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2022; 
II- TIPO: Menor Por item;  III- PROCESSO N° 22017888 /2021; 
IV-OBJETO: Aquisição de 01(um) veículo 0 km para atender a 
necessidade do Fisiocentro da Secretaria Municipal da cidade de 
Alto Horizonte/GO  V- DATA AUDIÊNCIA: 04/02/2022 às 08:00 
horas. VI-INFORMAÇÕES/EDITAL:www.altohorizonte.go.gov.br 
licitacao@altohorizonte.go.gov.br/62 98119-2544 Alto Horizonte, 
25 de Janeiro de 2022. Ana Maria Fernandes da Silva - Pregoeira 
Oficial/Decreto 731/2021.
<#ABC#279690#48#329792/>

Protocolo 279690

Anápolis
<#ABC#279661#48#329758>

ESTADO DE GOIÁS PREFEITURA DE ANÁPOLIS TERMO 
DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 O 
Secretário Municipal de Saúde de  Anápolis, em face da realização 
do Pregão Eletrônico n° 018/2021, que objetivou o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS conforme Solicitação de 
Material/Serviço Número 000724/2020, constante no Processo 
Administrativo nº 000011119/2021, em atendimento ao disposto 
no art. 4º, inciso XXII da Lei Federal nº. 10.520/2002, decide 
HOMOLOGAR os atos do Pregoeiro e ADJUDICAR o objeto da 
presente licitação, dos Itens pelos valores unitários às empresas 
abaixo relacionadas: 1) DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI - 
Inscrita no CNPJ sob o nº 35.020.039/0001-55: ITEM 1 R$ 0,19; 
ITEM 2 R$ 0,04; ITEM 21 R$ 0,36; ITEM 32 R$ 0,24; ITEM 35 R$ 
0,24; ITEM 40 R$ 0,13; ; ITEM 41 R$ 0,13; ITEM 51 R$ 0,07; ITEM 
55 R$ 0,14; ITEM 63 R$ 1,62; ITEM 77 R$ 0,26; ITEM 88 R$ 0,08; 
ITEM 89 R$ 0,17; 2) C&C HOSPITALAR EIRELI - Inscrita no CNPJ 
sob o nº 36.830.917/0001-60: ITEM 3 R$ 0,04; ITEM 4 R$ 0,41; 
ITEM 5 R$ 0,21; ITEM 13 R$ 0,09; ITEM 24 R$ 0,06; ITEM 26 R$ 
0,10; ITEM 28 R$ 0,18; ITEM 29 R$ 0,18; ITEM 60 R$ 0,49; ITEM 
71 R$ 0,12; ; ITEM 74 R$ 0,36; ITEM 79 R$ 0,18; ITEM 91 R$ 0,13; 
ITEM 92 R$ 0,13; ITEM 94 R$ 0,04; ITEM 100 R$ 0,11; 3) MEDCOM 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Inscrita 
no CNPJ sob o nº 25.211.499/0001-07: ITEM 6 R$ 0,38; ITEM 10 R$ 
0,56; 4) HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 
Inscrita no CNPJ sob o nº 35.472.743/0001-49: ITEM 7 R$ 0,49; 
ITEM 8 R$ 0,18; ITEM 9 R$ 0,18; ITEM 11 R$ 0,64; ITEM 22 R$ 
0,05; ITEM 31 R$ 0,28; ITEM 33 R$ 0,37; ITEM 38 R$ 0,29; ITEM 
39 R$ 0,08; ITEM 43 R$ 0,14; ; ITEM 46 R$ 0,06; ITEM 53 R$ 0,12; 
ITEM 54 R$ 0,31; ITEM 56 R$ 0,04; ITEM 58 R$ 0,22; ITEM 68 
R$ 0,10; ITEM 84 R$ 0,11; ITEM 101 R$ 0,16; ITEM 104 R$ 0,05; 
5) DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA - Inscrita no CNPJ sob o nº 02.520.829/0001-40: ITEM 12 
R$ 0,08; ITEM 34 R$ 0,22; ITEM 48 R$ 0,41; ITEM 86 R$ 0,10; 
6) INOVAMED HOSPITALAR LTDA - Inscrita no CNPJ sob o nº 
12.889.035/0001-02: ITEM 14 R$ 0,65; ITEM 25 R$ 0,10; ITEM 83 

R$ 0,09; 7) SUPERA MED HOSPITALAR EIRELI - Inscrita no CNPJ 
sob o nº 34.921.773/0001-22: ITEM 15 R$ 0,79; ITEM 19 R$ 0,63; 
ITEM 23 R$ 0,07; ITEM 45 R$ 0,05; ITEM 49 R$ 0,42; ITEM 52 
R$ 0,03; ITEM 61 R$ 1,19; ITEM 67 R$ 0,08; ITEM 70 R$ 0,07; 
ITEM 76 R$ 2,05; ITEM 80 R$ 0,15; ITEM 81 R$ 0,09; ITEM 82 
R$ 0,09; ITEM 90 R$ 0,08; ITEM 98 R$ 1,49; ITEM 105 R$ 0,33; 
8) CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - Inscrita no CNPJ 
sob o nº 07.847.837/0001-10: ITEM 17 R$ 0,19; ITEM 30 R$ 0,35; 
ITEM 57 R$ 0,17; ITEM 78 R$ 0,11; ITEM 97 R$ 1,18; 9) CEN-
TERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 
Inscrita no CNPJ sob o nº 03.652.030/0001-70: ITEM 20 R$ 0,32; ITEM 
69 R$ 0,07; 10) SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
EIRELI - Inscrita no CNPJ sob o nº 06.065.614/0001-38: ITEM 36 
R$ 1,02; 11) PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS 
LTDA - Inscrita no CNPJ sob o nº 81.706.251/0001-98: ITEM 42 R$ 
0,11; 12) COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - Inscrita 
no CNPJ sob o nº 67.729.178/0004-91: ITEM 72 R$ 0,36; 13) ITENS 
DESERTOS: 95 - 96 - 102; 14) ITENS FRACASSADOS: 16 - 18 - 27 
- 37 - 44 - 47 - 50 - 59 - 62 - 64 - 65 - 66 - 73 - 75 - 85 - 87 - 93 - 99 - 
103 - 106. GABINETE DO SECRETÁRIO, em 24 de janeiro de 2022. 
JÚLIO CESAR TELES SPINDOLA Secretário SEMUSA
<#ABC#279661#48#329758/>

Protocolo 279661
<#ABC#279641#48#329739>

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA DE ANÁPOLIS - UASG 989221

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

O MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS torna público aos interessados 
que no dia 08/02/2022 às 09h00min (horário de Brasília-DF) 
far-se-á a abertura da sessão pública de lances do Pregão 
Eletrônico nº 007/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E 
FUTURA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS - PINTURA, conforme as 
solicitações n°(s). 000067/2021 da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos; 000241/2021 da Secretaria Municipal de 
Integração Social Esporte e Cultura; 000250/2021 da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano; 
000253/2021 da Secretaria Municipal de Saúde; 000263/2021 do 
3° Batalhão Bombeiro Militar, constantes no processo administrativo 
n°000036417/2021, de acordo com os termos e especificações do 
edital e seus anexos. O pregão acontecerá por meio do Portal de 
Compras do Governo Federal -www.gov.br/compras/pt-br/.  O edital 
encontra-se disponível no Centro Administrativo à Avenida Brasil, 
nº. 200, Setor Central, Anápolis-GO, CEP 75075-210, Tel.: (62) 
3902-2000, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min 
ou pelos portais eletrônicos: https://transparencia.anapolis.go.gov.
br:8091/transparencia/licitacao.jsf  www.anapolis.go.gov.br; e www.
compras/pt-br/. Anápolis-GO, 24 de janeiro de 2022.

Matheus Alberti Rocha
Pregoeiro

<#ABC#279641#48#329739/>

Protocolo 279641
<#ABC#279642#48#329740>

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA DE ANÁPOLIS - UASG 989221

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

AVISO DE SUSPENSÃO

O MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS  torna público aos interessados a 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do Pregão Eletrônico nº 001/2022, 
do tipo MENOR PREÇO por LOTE, cujo objeto é o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE 
CONJUNTOS DE ACADEMIA PARA TERCEIRA IDADE VISANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ANÁPOLIS/GO, conforme Solicitação de Material/ Serviço 
nº 000729/2021, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Habitação e Planejamento Urbano, constante no Processo 
Administrativo nº 000052106/2021,. Motivo: Alterações no Termo de 
Referência. Maiores informações: Centro Administrativo à Avenida 
Brasil, nº 200, Setor Central, Anápolis-GO, CEP 75075-210, Tel.: 
(62) 3902-2000, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min 
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às 18h00min ou pelos portais eletrônicos: https://transparencia.
anapolis.go.gov.br:8091/transparencia/licitacao.jsf  www.anapolis.
go.gov.br; e www.compras/pt-br/. Anápolis-GO, 24 de janeiro de 
2022.

Cleandes Luis Machado
Pregoeiro

<#ABC#279642#49#329740/>

Protocolo 279642
<#ABC#279643#49#329741>

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA DE ANÁPOLIS - UASG 989221

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 (Republicação)

O MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS torna público aos interessados que 
no dia 07/02/2022 às 09h00min (horário de Brasília-DF) far-se-á 
a abertura da sessão pública de lances do Pregão Eletrônico nº 
057/2021 (Republicação), do tipo MENOR PREÇO por ITEM, 
cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 
PARA ATENDER A DEMANDA DA BANDA LIRA DE PRATA DE 
SANT’ANA E DA ORQUESTRA JOVEM DE ANÁPOLIS, conforme 
Solicitações de Material/Serviço n° 000609 e 000611/2021 da 
Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, 
constante no Processo Administrativo nº 000042825/2021, de 
acordo com os termos e especificações do edital e seus anexos. 
O pregão acontecerá por meio do Portal de Compras do Governo 
Federal -www.gov.br/compras/pt-br/. O edital encontra-se 
disponível no Centro Administrativo à Avenida Brasil, nº. 200, Setor 
Central, Anápolis-GO, CEP 75075-210, Tel.: (62) 3902-2000, das 
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelos 
portais eletrônicos: https://transparencia.anapolis.go.gov.br:8091/
transparencia/licitacao.jsf  www.anapolis.go.gov.br; e www.compras/
pt-br/. Anápolis-GO, 21 de janeiro de 2022.

Gilson Rodrigues de Oliveira
<#ABC#279643#49#329741/>

Protocolo 279643

Anicuns
<#ABC#279719#49#329826>

MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO PREGÃO PRESENCIAL EDITAL 
Nº 008/2022 - SRP  O MUNICÍPIO DE ANICUNS, Estado de Goiás, 
pessoa jurídica de direito público interno,  inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 02.262.368/0001-53, com sede à Avenida Tocantins, nº 
1.140, Centro, Anicuns- GO, CEP 76.170-000, por intermédio de 
seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, TORNA PÚBLICO aos 
interessados, que fará realizar no dia 07/02/2022, às 08:00 Hrs, 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo, MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, para, Eventual 
Futura e Parcelada, Aquisição de Ar Condicionado, Cortina de Ar, 
Dentre Outros para atender as necessidades do Poder Público 
Municipal, conforme especificações, quantidades e quantitativos 
contidos no Anexo I - Termo de Referência, que acompanha o 
Edital. Cópia deste edital está disponível na Sede Administrativa do 
Município e ou através do site www.anicuns.go.gov.br Informações: 
Setor de Licitações - Prefeitura Municipal. Fone: 0800 321 2525 
e-mail: licitacao@anicuns.go.gov.br Anicuns-GO, aos 25 de janeiro 
de 2022. Ernane Luiz Tancredi Pregoeiro Oficial
<#ABC#279719#49#329826/>

Protocolo 279719
<#ABC#279721#49#329833>

MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO PREGÃO PRESENCIAL EDITAL 
Nº 009/2022 - SRP O MUNICÍPIO DE ANICUNS, Estado de Goiás, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 02.262.368/0001-53, por intermédio de seu Pregoeiro e respectiva 
equipe de apoio, TORNA PÚBLICO aos interessados, que fará 
realizar no dia 07/02/2022, às 13:30 Hrs, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo, MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando 
o REGISTRO DE PREÇOS, para Eventual, Futura e Parcelada, 
Aquisição de Madeiras, Tábuas, Arame e Outros Materiais para 
Construção e Reparos de Cerca e Pontes, de acordo com as 
especificações, quantidades e quantitativos contidos no Termo 
de Referência, anexo ao Edital. Cópia deste edital está disponível 
na Sede Administrativa do Município e ou através do site www.
anicuns.go.gov.br. Informações: Setor de Licitações - Prefeitura 
Municipal. Fone: 0800 321 2525 e-mail: licitacao@anicuns.go.gov.
br Anicuns-GO, aos 25 de janeiro de 2022. Ernane Luiz Tancredi 
Pregoeiro Oficial
<#ABC#279721#49#329833/>

Protocolo 279721

<#ABC#279724#49#329837>

MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO PREGÃO PRESENCIAL EDITAL 
Nº 011/2022 - SRP  O MUNICÍPIO DE ANICUNS, Estado de Goiás, 
pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado 
pelo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 02.262.368/0001-53, com sede à Avenida Tocantns, nº 
1.140, Centro, Anicuns- GO, CEP 76.170-000, por intermédio de 
seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, TORNA PÚBLICO aos 
interessados, que fará realizar no dia 09/02/2022, às 13:30 Hrs, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo, MENOR PREÇO POR 
ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, para, Eventual Futura 
e Parcelada, Aquisição de Móveis, Mobiliários, Utensílios, Dentre 
Outros para atender as necessidades das Unidades Escolares 
CMEIS Cantinho da Alegria e Tereza de Lima Diniz, conforme 
especificações, quantidades e quantitativos contidos no Anexo I - 
Termo de Referência, que acompanha o Edital. Cópia deste edital 
está disponível na Sede Administrativa do Município e ou através 
do site www.anicuns.go.gov.br Informações: Setor de Licitações 
- Prefeitura Municipal. Fone: 0800 321 2525 e-mail: licitacao@
anicuns.go.gov.br Anicuns-GO, aos 25 de janeiro de 2022. Ernane 
Luiz Tancredi Pregoeiro Oficial
<#ABC#279724#49#329837/>

Protocolo 279724
<#ABC#279727#49#329840>

MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO TOMADA DE PREÇO EDITAL 
Nº 001/2022  O MUNICÍPIO DE ANICUNS, Estado de Goiás, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob 
o nº 02.262.368/0001-53, por intermédio do presidente da CPL e 
Membros, TORNA PÚBLICO aos interessados, que fará realizar no 
dia 10/02/2022, às 08:00 Hrs, na modalidade TOMADA DE PREÇO, 
do tipo, MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando: Contratação dos 
serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria junto ao 
Fundo Municipal de Assistência Social, visando atender a população 
em situação de vulnerabilidade social e econômica, em especial as 
famílias elegíveis a inscrição no cadastro único, sendo beneficiários 
ou não do programa bolsa família, através da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, conforme especificações, quantidades e 
quantitativos contidos no Termo de Referência, que acompanha este 
Edital. Cópia deste edital está disponível na Sede Administrativa do 
Município e ou através do site www.anicuns.go.gov.br. Informações: 
Setor de Licitações - Prefeitura Municipal. Fone: 0800 321 2525 
e-mail: licitacao@anicuns.go.gov.br Anicuns - GO, aos 25 de janeiro 
de 2022. Ernane Luiz Tancredi Presidente da CPL
<#ABC#279727#49#329840/>

Protocolo 279727
<#ABC#279730#49#329844>

MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO PREGÃO PRESENCIAL EDITAL 
Nº 010/2022 - SRP  O MUNICÍPIO DE ANICUNS, Estado de Goiás, 
pessoa jurídica de direito público interno,  inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 02.262.368/0001-53, com sede à Avenida Tocantins, nº 
1.140, Centro, Anicuns- GO, CEP 76.170-000, por intermédio de 
seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, TORNA PÚBLICO aos 
interessados, que fará realizar no dia 08/02/2022, às 08:00 Hrs, 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo, MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, para, Eventual 
Futura e Parcelada, Aquisição de Material Elétrico, Dentre Outros 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, 
conforme especificações, quantidades e quantitativos contidos no 
Anexo I - Termo de Referência, que acompanha o Edital. Cópia 
deste edital está disponível na Sede Administrativa do Município 
e ou através do site www.anicuns.go.gov.br Informações: Setor 
de Licitações - Prefeitura Municipal. Fone: 0800 321 2525 e-mail: 
licitacao@anicuns.go.gov.br Anicuns-GO, aos 25 de janeiro de  
2022. Ernane Luiz Tancredi Pregoeiro Oficial
<#ABC#279730#49#329844/>

Protocolo 279730

Aparecida de Goiânia
<#ABC#279704#49#329808>

COMUNICADO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE 
JULGAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2021. A Comissão 
Permanente de Licitação e a Subcomissão de Organização Social e 
de Incorporação de Novas Tecnologias em Saúde do Município de 
Aparecida de Goiânia tornam público aos interessados o resultado 
da Chamada Pública nº 005/2021, processo nº: 2021.283.606, cujo 
objeto é a seleção de Instituição/Entidade para a operacionalização 
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e execução das ações e serviços de saúde do Hospital Municipal de 
Aparecida de Goiânia - HMAP. A íntegra do resultado encontra-se 
disponível no portal da transparência para a consulta de todos. 
-Viviane Batista de Oliveira - Secretária Executiva de Licitação.
<#ABC#279704#50#329808/>

Protocolo 279704

Aporé
<#ABC#279644#50#329742>

ESTADO DE GOIÁS PREFEITURA MUNICIPAL DE APORÉ 
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Tomada de preços n.º 
003/2022 a prefeitura municipal de Aporé, Estado de Goiás, por 
intermédio da comissão permanente de licitação torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 11 de 
Fevereiro de 2.022, às 15:00 horas, na Sala de Sessões da CPL 
- prédio da prefeitura municipal de Aporé, Rua Ary Pimenta, nº 
313, Centro, nesta cidade, a licitação tomada de preços, tendo por 
objeto:  construção de um refeitorio na escola municipal Irai Ferreira 
De Souza Conforme Emenda Estadual N° 1332/2021 e processo N° 
202100006040803 , nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
Junho de 1.993. O edital e maiores informações, poderão ser obtidos 
na sala de licitações desta prefeitura, em horário de expediente, 
pelos telefones nº (64) 3644-1270. Aporé-Go, 24 de janeiro de 2022. 
Janio Marques dos Santos Junior Presidente da CPL
<#ABC#279644#50#329742/>

Protocolo 279644
<#ABC#279645#50#329743>

ESTADO DE GOIÁS PREFEITURA MUNICIPAL DE APORÉ 
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO tomada de preços n.º 
002/2022 a prefeitura municipal de Aporé, Estado de Goiás, por 
intermédio da comissão permanente de licitação torna público 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
11 de fevereiro de 2.022, às 08:00 horas, na sala de sessões da 
CPL - prédio da prefeitura municipal de Aporé, Rua Ary Pimenta, 
nº 313, Centro, nesta cidade, a licitação tomada de preços, tendo 
por objeto:  construção  da cobertura da quadra poliesportiva da 
escola municipal Deltrudes Ferreira Limao, no distrito de Itumirim 
conforme emenda 1752/202 e processo N° 202100006009681, nos 
termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. O edital 
e maiores informações, poderão ser obtidos na sala de licitações 
desta prefeitura, em horário de expediente, pelos telefones nº (64) 
3644-1270. Aporé-Go, 24 de janeiro de 2022. Janio Marques dos 
Santos Junior Presidente da CPL
<#ABC#279645#50#329743/>

Protocolo 279645

Arenópolis
<#ABC#279614#50#329710>

AVISO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2022
O Fundo Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal 
de Saúde do Município de Arenópolis - GO, torna público que 
estão abertas para o exercício de 2022 e 2023, as inscrições 
para o processo de CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES 
DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE - PESSOA FÍSICA OU 
JURÍDICA para prestação de serviços. O Edital de Chamamento 
poderá ser obtido na Prefeitura Municipal, no setor de licitações, lici-
tacaoarenopolis@gmail.com e https://arenopolis.go.gov.br/licitacao. 
Informações: Fone: (64) 3667-1166 - Rua Gabriel Raimundo de 
Sousa, 555, Centro, Arenópolis - GO. Arenópolis-Go, 24 de janeiro 
de 2022. VANUSA DANTAS PINHEIRO - Secretário Municipal de 
Saúde Fundo Municipal de Arenópolis
<#ABC#279614#50#329710/>

Protocolo 279614

Aurilândia
<#ABC#279712#50#329821>

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA PARA CRIAÇÃO DA UNIDADE 
DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.

A Prefeitura Municipal de AURILÂNDIA ESTADO DE GOIÁS, por 
meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em cumprimento ao 
Artigo 22 da Lei Federal n°. 9.985/2000, Artigo 50 do Decreto Federal 
n°. 4.340/2002 e, Resolução GEMAM n°. 07/2016, convida: Órgãos 
Ambientais, Entidades Classistas Representativas, Representantes 
do Poder Público Federal, Estadual e Municipais, Organizações Não 
Governamentais, proprietários de terras, representantes dos setores 

empresariais, associações comunitárias e o público em geral 
para participar da Consulta Pública de discussão para a Criação 
da Unidade de Conservação Ambiental. A Consulta Pública será 
realizada no dia 18/02/2022, com início às 13h0Omin, no Auditório 
da Câmara Municipal, localizado na Rua Cap. João Pôrto, n° 51, 
Centro Aurilândia estado de Goiás, CEP 76120-000.
<#ABC#279712#50#329821/>

Protocolo 279712

Campo Alegre de Goiás
<#ABC#279703#50#329807>

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2022 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO 
ALEGRE DE GOIÁS, por intermédio da COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO, usando da competência atribuída pelo Decreto 
Municipal Nº 001/2022 de 03/01/2022, torna público aos 
interessados, que estará realizando no 04 de fevereiro de 2022, 
às 08h30min, sessão pública referente ao Pregão Eletrônico nº 
00/2022, para Aquisição de veículos Ambulância tipo A - Simples 
Remoção e Ambulância tipo A - modelo Furgoneta, em atendimento 
às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município 
de Campo Alegre de Goiás. Esta licitação será realizada com 
as condições estabelecidas neste Edital, e será regida pela Lei 
nº10.520, de 17 de julho de 2002, seus regulamentos, e nos casos 
omissos pela Lei nº 8.666/93, Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro 
de 2019, do Decreto n.º 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto 
n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/
MPOG n.º 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa 
SEGES/MP n.º 03, de 26 de abril de 2018, Decreto n.º 8.538, de 06 
de outubro de 2015, Decreto n° 059/2017, Decreto n° 060/2017, Lei 
Complementar 123/06 com as alterações da LC 147/14 e alterações 
posteriores, e do Decreto n° 216 de 26/01/2021 de constituição da 
Comissão Permanente de Licitação, da Pregoeira e da equipe de 
apoio. O edital poderá ser retirado no site (www.campoalegre.go.gov.
br), no sítio www.bllcompras.com, e-mail: licitacoes@campoalegre.
go.gov.br ou na Sede desta Prefeitura, situada na Praça Manoel Pio 
Pereira, nº 01, Centro. Campo Alegre de Goiás-GO, 24 de janeiro de 
2022. Suraia Maria David - Pregoeira.
<#ABC#279703#50#329807/>

Protocolo 279703

Cavalcante
<#ABC#279665#50#329763>

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL n. 02/2022 - SRP
O Município de Cavalcante/GO torna público que fará realizar às 
09h30min do dia 07 de fevereiro de 2022, em sua sede, sito a 
Rua Cristã, nº 11, Centro, sessão pública, na forma da Lei Federal 
10.520/02 e subsidiariamente às normas da Lei Federal 8.666/93 e 
alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço por item, visando a eventual aquisição de 
gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, descartáveis, 
materiais de higiene e limpeza, gás GLP e vasilhames para atender 
as necessidades das Secretarias/Fundos Municipais de Cavalcante/
GO, conforme descrito no edital. A documentação completa e seus 
anexos poderão ser examinados no endereço acima mencionado 
no horário de 08h às 12h e das 14h às 17h. Cavalcante/GO, 24 de 
janeiro de 2022. Janaína Freires Poeck Duarte, Pregoeira.
<#ABC#279665#50#329763/>

Protocolo 279665

Cezarina
<#ABC#279700#50#329804>

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL Nº 
002/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEZARINA torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 09 de 
fevereiro de 2022 às 08:45 horas, em sua sede, na sala da Comissão 
de Licitação, na Avenida Rui Barbosa, nº 159, Centro, Cezarina-GO, 
CEP: 76 195-000, em sessão pública, na forma da Lei nº 8.666/93 
e Lei nº10.520/2002 e sua alterações,  licitação na modalidade 
de Pregão Presencial - Registro de Preços, tipo menor preço por 
item, regulado pelo edital e seus anexos. A presente licitação 
tem como AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E GELO, PARA A 
MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO 
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DE CEZARINA, nos termos do Anexo I do Edital para Município de 
Cezarina. O edital poderá ser retirado pelo site: http://www.cezarina.
go.gov.br/, maiores informações poderão serem obtidas na sede da 
Prefeitura (endereço acima), no horário das 07:00 às 11:00 horas e 
das 13:00 às 17:00 horas ou pelo telefone (64)3543-1819.Cezarina, 
24 de janeiro de 2022.FERNANDA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA 
PREGOEIRA DECRETO Nº 011/2021
<#ABC#279700#51#329804/>

Protocolo 279700

Cristalina
<#ABC#279732#51#329846>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA-GO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022-SMS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 

MOBILIÁRIO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
ATRAVÉS DE SALDOS RESTANTES DE REPROGRAMAÇÕES 
DE EMENDAS FEDERAIS, onde se lê: data de abertura 01.02.2022 
às 09:00h, leia-se: 08.02.2022 às 09:00h. Cristalina 24.01.2022 - 
Ludmila Luiz de Paula - Pregoeira
<#ABC#279732#51#329846/>

Protocolo 279732

Cromínia
<#ABC#279737#51#329851>

PREF. MUNICIPAL DE CROMINIA.
AVISO DE LICITACAO  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2022

O Município de Cromínia- GO torna público para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, em sua sede, na Secretaria de 
Administração, a Praça Antônio Parreira Duarte, s/n, St. Castelo 
Branco, em sessão pública, na forma das Leis n° 10.520/02, 8.666/93 
e LC 123/06, a seguinte licitação: Modalidade: Pregão Presencial n. 
001/2021; Tipo Menor Preço por Item, Data e Horário:04/02/2022 
as 08h30min; Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento 
de combustíveis em prol do abastecimento da frota de veículos e 
maquinas de propriedade deste Município, para o exercício de 2022, 
conforme especificado no anexo I (Termo de Referência), parte 
integrante do presente edital. Cópia do Edital e informações no 
endereço acima ou pelo telefone (064) 992263015 ou no site http://
www.crominia.go.gov.br/. Cromínia de Goiás /GO, 25 de janeiro de 
2022. Pamella Christyen M. Nascimento Pregoeira
<#ABC#279737#51#329851/>

Protocolo 279737

Edéia
<#ABC#279675#51#329773>

AVISO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE EDÉIA 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2022 O MUNICÍPIO 
DE EDÉIA - GO, através de seu Pregoeiro, torna público que fará 
realizar em sua sede, à Av. Presidente Kennedy nº 161 - Centro - 
Edéia-Go, às 09h00min do dia 07 de Fevereiro de 2022, a Licitação 
na Modalidade Pregão Presencial nº 006/2022, do tipo menor preço 
por item, cujo objeto é a Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de empresa especializada no fornecimento de veículo do 
tipo ambulância Padrão SAMU, para atender a Secretaria Municipal 
de Saúde, conforme especificações e quantidades estabelecidas 
no Termo de Referência - Anexo I , do Edital.. Todos os critérios e 
condições constam no referido Edital, que se encontra afixado no 
Placar Oficial da Prefeitura e no site www.edeia.go.gov.br. Município 
de Edéia - GO, 24 de Janeiro de 2022. Ancelmo Lucas Gonçalves 
Buri - Pregoeiro
<#ABC#279675#51#329773/>

Protocolo 279675
<#ABC#279677#51#329775>

AVISO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE EDÉIA 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS O MUNICÍPIO DE EDÉIA - GO, através 
de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar em sua sede, à 
Av. Presidente Kennedy nº 161 - Centro - Edéia-Go, às 09h00min 
do dia 08 de fevereiro de 2022, a Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial SRP nº 007/2022, do tipo menor preço por item, cujo 
objeto é o Registro de Preços para futura e eventual contratação 
de empresa especializada no fornecimento de bombas hidráulicas 
e componentes elétricos para os poços e reservatórios dos prédios 

públicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos, conforme especificações e quantidades 
estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I , do Edital. Todos 
os critérios e condições constam no referido Edital, que se encontra 
afixado no Placar Oficial da Prefeitura e no site www.edeia.go.gov.
br. Município de Edéia - GO, 24 de janeiro de 2022. ANCELMO 
LUCAS GONÇALVES BURI . PREGOEIRO
<#ABC#279677#51#329775/>

Protocolo 279677

Faina
<#ABC#279738#51#329852>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAINA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 

001/2022
O Município de Faina, torna público para conhecimento dos 
interessados a revogação da Concorrência nº 001/2022, que tem 
por objeto a Outorga de Concessão para prestação e exploração 
de serviço público funerário do município de Faina-GO. Maiores 
informações poderão ser obtidas no site (www.faina.go.gov.br) ou 
no telefone (62) 3386-1128, no horário de expediente. Faina-GO, 24 
de janeiro de 2022. Leonardo Mendanha da Silva - Pregoeiro
<#ABC#279738#51#329852/>

Protocolo 279738

Flores de Goiás
<#ABC#279615#51#329711>

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE FLORES DE GOIÁS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022

O MUNICIPIO DE FLORES DE GOIÁS, Estado de Goiás, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ (MF) sob nº 
01.740.497/0001-47, telefone: (62) 3448-1314, torna-se público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 
10 de fevereiro de 2022 às 14:00h, em sessão pública, na sede 
da Prefeitura Municipal, sediado na Praça Matriz, n. 44, Centro, 
CEP: 73.890-000, Flores de Goiás, Telefone: (62) 3448-1314, na 
forma da Lei nº 8.666/93, na modalidade TOMADA DE PREÇO 
nº 002/2022, menor preço GLOBAL, visando CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA 
GLOBAL, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE I, LOCALIZADA RUA 06, QD 14, LT 08, POVOADO DE 
SANTA MARIA - FLORES DE GOIÁS - GO, conforme especificado 
no projeto básico, memorial descritivo, cronograma físico-finan-
ceiro, planilha orçamentária e demais anexos, parte integrante 
do presente edital, disponível no site: https://portal.floresde-
goias.go.gov.br/  Flores de Goiás - GO, 24 de janeiro de 2022. 
Publique-se. ANITHELLY MOREIRA DA SILVA. Presidente da CPL 
- Decreto n. 027/2021.

<#ABC#279615#51#329711/>

Protocolo 279615
<#ABC#279618#51#329714>

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE FLORES DE GOIÁS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

O MUNICIPIO DE FLORES DE GOIÁS, Estado de Goiás, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ (MF) sob nº 
01.740.497/0001-47, telefone: (62) 3448-1314, torna-se público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 
10 de fevereiro de 2022 às 08:00h, em sessão pública, na sede 
da Prefeitura Municipal, sediado na Praça Matriz, n. 44, Centro, 
CEP: 73.890-000, Flores de Goiás, Telefone: (62) 3448-1314, na 
forma da Lei nº 8.666/93, na modalidade TOMADA DE PREÇO 
nº 001/2022, menor preço GLOBAL, visando CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE 
EMPREITADA GLOBAL, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V, LOCALIZADA FAZENDA SÃO 
FELIPE, EIXO 2, ASSENTAMENTO BELA VISTA - FLORES DE 
GOIÁS - GO, conforme especificado no projeto básico, memorial 
descritivo, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária e 
demais anexos, parte integrante do presente edital, disponível no 
site: https://portal.floresdegoias.go.gov.br/  Flores de Goiás - GO, 
24 de janeiro de 2022. Publique-se. ANITHELLY MOREIRA DA 
SILVA. Presidente da CPL - Decreto n. 027/2021.

<#ABC#279618#51#329714/>

Protocolo 279618
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Formosa
<#ABC#275191#52#324548>

MUNICÍPIO DE FORMOSA
EXTRATO DE 5º TERMO ADITIVO

Contrato: nº 1077/2019, CPL- 5º Termo Aditivo de Reequilíbrio 
Econômico-Financeiro. Contratante: MUNICÍPIO DE FORMOSA - 
CNPJ 01.738.780/0001-34, Contratada: POSTO PARANÃ COM. DE 
COMBUSTIVEIS E LUBRI LTDA, CNPJ sob o nº 11.216.796/0001-30. 
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL COMUM, Fundamento Legal: art. 
65, II, “d” Lei 8.666/1993. Valor do aditivo: R$ 218.502,09 Dotação 
Orçamentária: 01.0154.04.122.0114.2.331.33.90.30.00.1.100
<#ABC#275191#52#324548/>

Protocolo 275191
<#ABC#279616#52#329712>

MUNICÍPIO DE FORMOSA
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO

Contrato: nº 1081/2019-CPL- 2º Termo Aditivo de Prorrogação 
de Prazo. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
CNPJ  nº 09.105.181/0001-95, Contratada: STERICYCLE 
GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CNPJ nº 01.568.077/0015-20  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RECICLAGEM, 
INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR 
Fundamento Legal: art. 57, II e 65, § 8º Lei 8.666/1993. Prazo. 
14/12/2021 A 14/12/2022. Valor: R$ 124.878,51 Dotação 
Orçamentária: 04.0411.10.122.0120.2.361 - 3.3.90.39.00 - 
78.102; 04.0411.10.122.0120.2.361 - 3.3.90.39.00 - 78. 114-016; 
04.0411.10.122.0120.2.361 - 3.3.90.39.00 - 78.114-008; 
04.0411.10.122.0120.2.361 - 3.3.90.39.00 - 78.114-017
<#ABC#279616#52#329712/>

Protocolo 279616
<#ABC#279707#52#329812>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
EXTRATO DE CONTRATO

Nº Processo Administrativo: 289/2022. Dispensa de Licitação nº 
002/2022. Contrato n.º: 036/2022 - CPL. Contratante: MUNICÍPIO 
DE FORMOSA, CNPJ sob o nº 01.738.780/0001-34. Contratado: 
L.B.S CONFECÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS 
EIRELI, CNPJ nº 36.812.101/0001-04. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para confecção de uniformes esportivos 
para atender as demandas da Secretaria Municipal de Esporte, 
Lazer e Juventude. Fundamento Legal: art. 24, II, Lei 8.666/1993. 
Prazo:  20/01/2022 à 20/02/2022. Valor total: 4.150,00 (quatro mil 
cento cinquenta reais).Dotação Orçamentária: 1.55.27.812.0115.23
35.3.3.90.39.00.100.//
<#ABC#279707#52#329812/>

Protocolo 279707
<#ABC#279593#52#329686>

PREFEITURA DE FORMOSA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO - 112/2021 

RETIFICAÇÃO DE MATÉRIA
O MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO, Estado de Goiás, torna público 
que fará realizar na sede da Prefeitura situada na Praça Rui 
Barbosa, nº 208, Centro, Formosa - GO, através da sua Pregoeira, 
Natália Brito Mendanha, torna público a RETIFICAÇÃO da matéria 
de extrato de contrato publicado no jornal de grande circulação 
“O POPULAR”, na data de 23 de dezembro de 2021, página 26, 
bem como no Diário Oficial do Estado de Goiás, na data de 23 de 
dezembro de 2021, página 33, onde se-lê: “R$ 443.002,85” leia-se 
“R$ 378.218,36”. Natália Brito Mendanha - Pregoeira
<#ABC#279593#52#329686/>

Protocolo 279593

Hidrolândia
<#ABC#279566#52#329658>

MUNCÍPIO DE HIDROLÂNDIA
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL-SRP nº 004/2022

O Município de Hidrolândia/GO, torna público que fará realizar às 
09:00 horas do dia 08 DE FEVEREIRO DE 2022, em sessão pública 
no Departamento de Licitação, sito em Rua Dirceu de Mendonça, 
Nº 369, Centro, neste Município, em sessão pública, na forma da 
Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente às normas da Lei Federal 
8666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas 
específicas, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL-SRP, 

do tipo menor preço, objetivando futuras aquisições de materiais, 
equipamentos, medicamentos e alimentos de uso veterinário, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 
A íntegra do Edital encontra-se a disposição dos interessados no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Hidrolândia e/ou no site www.
hidrolandia.go.gov.br, ou via e-mail: licitacoesecontratos.hdd@
gmail.com
Hidrolândia/GO, 24 de Janeiro de 2022.
Matheus José Porfirio Gumiero - Pregoeiro
<#ABC#279566#52#329658/>

Protocolo 279566

Itapaci
<#ABC#279622#52#329719>

AVISO DE CANCELAMENTO Pregão Presencial Nº 007/2022.
O Fundo Municipal de Saúde de Itapaci, Estado de Goiás, torna 
público o CANCELAMENTO do Pregão Presencial Nº 007/2022, 
cujo o objeto é aquisição de Gases Medicinais e Ar comprimido 
para atender as necessidades do Hospital Municipal, Ambulâncias, 
UTI Móvel e SAMU, com previsão para 12 (dose) meses, incluindo 
comodato de cilindros, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Itapaci, devido a Alteração no Termo de 
Referência, informa também que o aviso de cancelamento se 
encontra no Placar Oficial da Prefeitura e no Site de Prefeitura 
no seguinte link  https://acessoainformacao.itapaci.go.gov.br/
informacao/licitacoes COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
<#ABC#279622#52#329719/>

Protocolo 279622
<#ABC#279625#52#329723>

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022
O Município de Itapaci, Estado de Goiás, no interesse da 
Administração Municipal, torna público que o Pregão Presencial 
009/2022, do tipo menor Preço, objetivando a aquisição de Gases 
Medicinais e Ar comprimido para atender as necessidades do 
Hospital Municipal, Ambulâncias, UTI Móvel e SAMU, com previsão 
para 12 (dose) meses, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Itapaci, conforme Termo de Referência, será 
realizado às 09:00 horas do dia 07 de fevereiro de 2022. Comunica, 
portanto que o edital e anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na Prefeitura Municipal de Itapaci, sediada na Av. 
Floresta, nº 198, centro, Site da Prefeitura, telefone (62) 3361-1099, 
ou e-mail licitacaoitapaci@outlook.com e no Site de Prefeitura 
no seguinte link https://acessoainformacao.itapaci.go.gov.br/
informacao/licitacoes  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
<#ABC#279625#52#329723/>

Protocolo 279625
<#ABC#279624#52#329722>

AVISO DE CANCELAMENTO Pregão Presencial Nº 008/2022.
O Fundo Municipal de Assistência Social de Itapaci, Estado de 
Goiás, torna público o CANCELAMENTO do Pregão Presencial 
Nº 008/2022, cujo o objeto é AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, 
Justifica-se que a Administração pelo princípio da Autotutela, 
deve revogar a licitação pela oportunidade e conveniência. No 
presente caso, a licitação ocorreria dia 31 de janeiro de 2022, 
informa também que o aviso de cancelamento se encontra no 
Placar Oficial da Prefeitura e no Site de Prefeitura no seguinte link  
https://acessoainformacao.itapaci.go.gov.br/informacao/licitacoes 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
<#ABC#279624#52#329722/>

Protocolo 279624

Itauçu
<#ABC#279652#52#329750>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUÇU - GOIÁS EDITAL DE 
PREGÃO PRESENCIAL 006/2022 O MUNICÍPIO DE ITAUÇU - GO 
CNPJ: 00.167.437/0001-14, Torna Público, que realizará Licitação 
na modalidade de “PREGÃO PRESENCIAL”,tipo menor preço por 
item  definido para o DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2022, com inicio 
às 10:00 HS, na sala de sessões sito a Praça Ilete Bueno n 285, 
centro, para o seguinte: contratação de empresa para fornecimento 
de equipamentos de informática para as Escolas Municipais: Escola 
Municipal Visão Do Futuro, Escola Municipal Pequeno Príncipe, 
Escola Municipal Cesário Lopes de Oliveira, do Município de 
Itauçu - go, conforme Processo n.ᵒ 202100006023351, e Emenda 
n. ᵒ 575/2020, convênio firmado entre a Secretaria de Estado da 
Educação (SEDUC) e o Município, em conformidade com os termos 
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do Edital, e suas especificações técnicas descritas nos anexos e 
com a Lei nº. 8.666/93/1993 e suas alterações, informações pelo 
telefone: (62) 3378-1368, site www.itaucu.gov.go.br 24 de Janeiro 
de 2022. Ana Paula Ferreira da Silva Pregoeira
<#ABC#279652#53#329750/>

Protocolo 279652
<#ABC#279653#53#329751>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUÇU - GOIÁS EDITAL DE 
PREGÃO PRESENCIAL 005/2022 O MUNICÍPIO DE ITAUÇU - GO 
CNPJ: 00.167.437/0001-14, Torna Público, que realizará   Licitação 
na modalidade de “PREGÃO PRESENCIAL”,tipo menor preço por 
item  definido para o DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2022, com inicio às 
08:00 HS, na sala de sessões sito a Praça Ilete Bueno n 285, centro, 
para o seguinte: contratação de empresa para fornecimento de 
móveis para escritório para a Escola Municipal Cesáreo de Oliveira, 
no Distrito de Ordália, Município de Itauçu - GO, conforme Processo 
n.ᵒ 202100006020803, convênio firmado entre a Secretaria de 
Estado da Educação (SEDUC) e o Município, em conformidade 
com os termos do Edital, e suas especificações técnicas descritas 
nos anexos e com a Lei nº. 8.666/93/1993 e suas alterações, 
informações pelo telefone: (62) 3378-1368, site www.itaucu.gov.
go.br 24 de Janeiro de 2022. Ana Paula Ferreira da Silva Pregoeira
<#ABC#279653#53#329751/>

Protocolo 279653
<#ABC#279669#53#329766>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUÇU - GOIÁS EDITAL DE 
PREGÃO PRESENCIAL 007/2022 O MUNICÍPIO DE ITAUÇU - GO 
CNPJ: 00.167.437/0001-14, Torna Público, que realizará   Licitação 
na modalidade de “PREGÃO PRESENCIAL”, tipo menor preço por 
item definido para o DIA 07 DE FEVEREIRO  DE 2022, com início 
às 08:00 HS, na sala de sessões sito a Praça Ilete Bueno n 285, 
centro, para o seguinte: contratação de empresa para fornecimento 
de equipamentos hospitalares para o município de Itauçu - Go, 
conforme processo nᵒ 202100010009066  portaria 1034/2021, 
em conformidade com os termos do Edital, e suas especificações 
técnicas descritas nos anexos e com a Lei nº. 8.666/93/1993 e suas 
alterações, informações pelo telefone: (62) 3378-1368, site www.
itaucu.gov.go.br 24 de Janeiro de 2022. Ana Paula Ferreira da Silva 
Pregoeira
<#ABC#279669#53#329766/>

Protocolo 279669

Lagoa Santa
<#ABC#279663#53#329760>

ESTADO DE GOIÁS GOVERNO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 005/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 
- EDITAL Nº 001/2022 O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA, Estado 
de Goiás, torna público que fará realizar no dia 08 DE FEVEREIRO 
DE 2022, às 09:30 HORAS, na sede deste Órgão, sito à Waldomiro 
Teodoro Rios, s/nº, QD 30, LT 02, Pousada das Nascentes, Lagoa 
Santa - GO - Cep: 75819-000, Licitação Pública, na modalidade 
“PREGÃO ELETRÔNICO” Tipo Menor Preço Por Item, objetivando 
AQUISIÇÃO DE01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DE PASSEIO 
E 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO AMBULÂNCIA. Edital e 
informações junto ao pregoeiro, em horário de expediente, ou pelo 
fone (64) 3640-1303, no e-mail: licitacao@lagoasanta.go.gov.br ou o 
site: www.lagoasanta.go.gov.br. LAGOA SANTA, Estado de Goiás, 
aos 24  dias do mês de janeiro do ano de 2022. VALDEIR REZENDE 
Pregoeiro
<#ABC#279663#53#329760/>

Protocolo 279663

Leopoldo de Bulhões
<#ABC#279600#53#329693>

RODRIGO SILVA DE JESUS, CPF : 878.567.781-72 TORNA 
PUBLICO QUE O MUNICIPIO DE LEOPOLDO DE BULHÕES 
CONCEDEU A AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL E LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO NA 
FAZENDA RETIRO DAS CALDAS, JUNTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO REFERENTE AO PROCESSO : 2644/2021 E SOB 
NUMERO DE AUTORIZAÇÃO Nº 79/2021.
<#ABC#279600#53#329693/>

Protocolo 279600

<#ABC#279723#53#329835>

MUNICÍPIO DE LEOPOLDO DE BULHÕES - GO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022

O Município de Leopoldo de Bulhões, Estado de Goiás, torna público 
que realizará PREGÃO PRESENCIAL n° 001/2022 - REGISTRO 
DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS. Todas as especificações estão dispostas 
no Edital. O certame será realizado às 09:00  horas do dia 04 de 
fevereiro de 2022, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço: 
Praça Dom Bosco, n° 266, Centro, Leopoldo de Bulhões e através 
do site www.leopoldodebulhoes.go.gov.br Leopoldo de Bulhões, 25 
de janeiro de 2022.  Rafaela Cristina Borges - Pregoeira.
<#ABC#279723#53#329835/>

Protocolo 279723
<#ABC#279726#53#329839>

Município de Leopoldo de Bulhões - GO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

OBJETO: aquisição de 01 CAMINHÃOZINHO ZERO KM, ANO E 
MODELO MÍNIMOS 2021.  DATA DE ABERTURA: 03/02/2022; 
HORÁRIO: 09:00h;  LOCAL: www.bllcompras.com RETIRADA DO 
EDITAL: no endereço acima, na sede da Prefeitura ou no site: www.
leopoldodebulhoes.go.gov.br . Leopoldo de Bulhões, 25 de janeiro 
de 2022. RAFAELA CRISTINA BORGES DE FREITAS - Pregoeira.
<#ABC#279726#53#329839/>

Protocolo 279726
<#ABC#279731#53#329845>

MUNICÍPIO DE LEOPOLDO DE BULHÕES, GOIÁS.
(Publicação de Ementa / Complementação)

O Município de Leopoldo de Bulhões-GO, com Sede na Praça Dom 
Bosco nº 266, Centro, através de sua Comissão de Licitação, torna 
do conhecimento público a inclusão da Ementa / Complementação 
do Edital de Tomada de Preços nº 001/2022 (Realização de 
Concurso Público), que passa a ser inserido o item: 9.2.7.1. As 
Empresas ou Instituições deverão apresentar junto a documentação, 
a comprovação de Certificação de Adequação à Nova Lei 13.709/18 
-  LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Leopoldo de 
Bulhões-GO, 21 de janeiro de 2022. SABRINA SOARES ISRAEL - 
Presidente da CPL.
<#ABC#279731#53#329845/>

Protocolo 279731

Luziânia
<#ABC#279708#53#329814>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 003/2022
A Prefeitura de Luziânia, Estado de Goiás, torna público que fará 
realizar, no dia 07/02/2022, às 09:30 horas, na Sala de Reuniões 
da CPL, PREGÃO PRESENCIAL 003/2022. Objeto: Aquisição de 
uma lancha motorizada, um motor de popa, carreta rodoviária e 
acessórios para embarcação para a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos. Os interessados poderão obter cópia 
do Edital no site www.luziania.go.gov.br e esclarecimentos pelo fone 
61-3906-3652/3524, email cpl.luziania@gmail.com, Luziânia, 24 de 
Janeiro de 2022. Edioman A. G. dos Santos-Pregoeiro.
<#ABC#279708#53#329814/>

Protocolo 279708
<#ABC#279764#53#329880>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA - GO
AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 2021041794 EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 
001/2022

A Prefeitura Municipal de LUZIÂNIA, através do Fundo Municipal 
de Educação - CNPJ: 32.531.313/0001-62, Estado de Goiás, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
22 de fevereiro de 2022, às 09:00 horas, em sua sede administrativa, 
CHAMAMENTO PÚBLICO para aquisição de Gêneros Alimentícios, 
através de grupos formais da Agricultura e de Empreendedores 
Familiares Rurais, em atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE, nos moldes da Lei nº 11.497/2009 
e RESOLUÇÃO/CD/FNDE nºs 038/2009 e 25/12, destinados a 
elaboração da merenda para os alunos da rede municipal de ensino, 
conforme quantitativos e especificações constantes de Edital e 
seus anexos. O Edital poderá ser retirado no site www.luziania.
go.gov.br e na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, 
situada na Praça nirson carneiro lobo - nº 34 - centro -Luziânia-GO, 
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onde o presente Edital estará disponível para aquisição a partir 
desta publicação, das 09h00min às 11h00min, e das 15h00mim às 
17h00mim, nos dias úteis. Publique-se. Luziânia-GO, 24 de janeiro 
de 2022. TIAGO RIBEIRO MACHADO - Secretário Municipal de 
Educação
<#ABC#279764#54#329880/>

Protocolo 279764

Mossâmedes
<#ABC#279695#54#329800>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSÂMEDES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

(EM CONFORMIDADE COM O ART. 61, DA LEI N.º 8.666/93).
1ºTermo Aditivo: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTRATO Nº 010/2021. Objeto: Reforma do Hospital Municipal, 
firmado junto à empresa DA CASA CONSTRUTORA EIRELI. Pelo 
presente Termo de Aditivo, fica prorrogado o prazo de vigência do 
contrato de nº010/2021, de 08 de Fevereiro  de 2022  para 08 de 
junho de 2022.
<#ABC#279695#54#329800/>

Protocolo 279695

Mozarlândia
<#ABC#279691#54#329794>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 002/2021 PROCESSO Nº 22721/2021

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade Prorrogar o 
prazo de vigência do Contrato n.º 002/2021 por 12 (doze) meses, 
contados a partir de 04 de janeiro de 2022, referente a contratação 
de empresa especializada no ramo de assessoria e Contabilidade, 
para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA 
CONTABIL PÚBLICA NA IMPELMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE ROTINAS CONTÁBEIS NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS 
MUNICIPAIS, PODER EXECUTIVO, FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO -  FUNDEB, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, FUNDO 
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA, FUNDO MUNICIPAL 
DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA, FUNDO MUNICIPAL 
DO IDOSO - FMI, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME. 
Contratante: Prefeitura de Mozarlândia CNPJ: 01.135.227/0001-07 
Contratada: JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA 
GOVERNAMENTAL EIRELI ME CNPJ: 09.305.054/0001-30. 
Valcirene Pereira Nascimento - Presidente CPL
<#ABC#279691#54#329794/>

Protocolo 279691
<#ABC#279692#54#329795>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 423/2021 PROCESSO Nº 24799/2021

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade Prorrogar o 
prazo de vigência do Contrato n.º 423/2021 por 12 (doze) meses, 
contados a partir de 04 de janeiro de 2022, referente a contratação 
de empresa especializada no ramo de assessoria e Consultoria 
Jurídica - Administrativa, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVA 
PARA ÓRGÃOS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
NO ÂMBITO DAS PRÓPRIAS REPARTIÇÕES, ASSIM COMO 
PARECERES EM GERAL E ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA 
EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS EM GERAL, BEM COMO 
OUTRAS ATIVIDADES DE NATUREZA JURÍDICA. Contratante: 
Prefeitura de Mozarlândia CNPJ: 01.135.227/0001-07 Contratada: 
COELHO OLIVEIRA NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ: 
35.067.070/0001-41. Valcirene Pereira Nascimento - Presidente 
CPL
<#ABC#279692#54#329795/>

Protocolo 279692
<#ABC#279710#54#329816>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 217/2021 PROCESSO Nº 24797/2021

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade Prorrogar o 
prazo de vigência do Contrato n.º 217/2021 por 12 (doze) meses, 
contados a partir de 03 de janeiro de 2022, referente a contratação 
de empresa especializada no ramo de sistema de Comunicação, 
para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE ESPAÇO DE 
TRANSMISSÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO TRANSARAGUIA 
FM, NO HORÁRIO DE 12:00 ÁS 12h30 HORAS, SEMANALMENTE 
ÀS SEXTA-FEIRAS E 12 INSERÇÕES DIÁRIAS COM 30 

SEGUNDOS CADA,  01 UMA ENTREVISTA COM MICROFONE 
ABERTO POR MÊS E MAIS 02 (dois ) FLASHES.. Contratante: 
Prefeitura de Mozarlândia CNPJ: 01.135.227/0001-07 Contratada: 
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO TRANSARAGUAIA LTDA CNPJ: 
11.374.338/0001-20 Valcirene Pereira Nascimento - Presidente CPL
<#ABC#279710#54#329816/>

Protocolo 279710

Novo Brasil
<#ABC#279564#54#329654>

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 001/2022
O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO BRASIL por intermédio 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, torna 
público para conhecimento de todos interessados que às 09h00min 
do dia 07 de Fevereiro de 2022, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, estará realizando processo licitatório na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL 001/2022, processo 160003435/2021 tipo 
menor preço por item,  Financiamento de Ações de Saúde Fundo 
a Fundo nº 202100010009074 , emenda impositiva 1095, entre 
o Município e a Secretaria de Estado da Saúde, cujo objeto é: 
aquisição de um veículo zero KM, tipo Pickup para visita técnica, 
para acompanhamento e monitoramento de redes de serviços de 
saúde no município de Novo Brasil-Goiás. O Edital e seus anexos 
encontra-se disponível em nosso sitio www.novobrasil.go.gov.
br. Informações pelo telefone 62-3381-1211 e -mail licitacao@
novobrasil.go.gov.br.

Selma Carlos Filho Gonçalves
Pregoeira

<#ABC#279564#54#329654/>

Protocolo 279564

Padre Bernardo
<#ABC#279672#54#329768>

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N. º 001/2022
O Município de Padre Bernardo, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO, para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual.  
A realizar se no dia 11 de fevereiro de 2022, às 08h00min - horário 
de Brasília. O Edital completo está à disposição nos site: www.bll.
org.bbr e www.padrebernardo.go.gov.br. Maiores informações: 
61-3633-1794. Padre Bernardo, 21 de janeiro de 2022. Hiram Alves 
da Costa - Pregoeiro
<#ABC#279672#54#329768/>

Protocolo 279672
<#ABC#279673#54#329771>

AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Eletrônico n. º 002/2022
O Fundo Municipal de Educação, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de 
PREGÃO, cujo objeto é a Aquisição de 02 Veículos, zero km, ano/
modelo mínimo 2021/2021. A realizar se no dia 14 de fevereiro de 
2022, às 08h00min - horário de Brasília. O Edital completo está à 
disposição nos sites: www.bll.org.br e www.padrebernardo.go.gov.
br. Maiores informações: 61-36331794. Padre Bernardo, 21 de 
janeiro de 2022. Hiram Alves da Costa - Pregoeiro
<#ABC#279673#54#329771/>

Protocolo 279673
<#ABC#279674#54#329772>

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N. 001/2022
O Município de Padre Bernardo-GO, torna público, que fará realizar 
na sede da Prefeitura, licitação na modalidade Tomada de Preços 
n.º 001/2022, às 09:00 horas do dia 10/02/2022, contratação de 
empresa especializada para construção de Calçadas no município 
de Padre Bernardo-GO, Contrato de Repasse n.º 887549/2019//
MDR/CAIXA,  conforme consta do Edital e seus anexos a disposição 
no Site www.padrebernardo.go.gov.br. Informações: 61-36331794. 
Padre Bernardo, 21 de janeiro de 2022.Hiram Alves da Costa - 
Presidente da CPL
<#ABC#279674#54#329772/>

Protocolo 279674
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Piracanjuba
<#ABC#279648#55#329746>

PREFEITURA DE PIRACANJUBA Secretaria Municipal de 
Planejamento AVISO DE LICITAÇÃO RETIFICADA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 07/2021 O Município de Piracanjuba/GO, por intermédio 
da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para conhecimento dos interessados que fará 
realizar licitação na modalidade Tomada de Preços nº 07/2021, no 
dia 15 de fevereiro de 2022 (15/02/2022), às 08 horas, na sede da 
Prefeitura de Piracanjuba, do tipo menor preço global, execução sob o 
regime de empreitada por preço global, objetivando a Contratação de 
Empresa especializada em serviços de engenharia, compreendendo 
mão de obra e material, para a execução de serviços de construção 
de Quadra Poliesportiva Coberta na Creche Tipo B, na Rua 21, Setor 
Aeroporto, conforme Emenda Parlamentar nº 1.500/2021, Convênio 
n º 225/2021, SEI nº 2021-0000-6025-412 da Secretaria de Estado 
de Educação (SEDUC), conforme condições descritas no Termo de 
Referência e Projetos, de acordo com especificações constantes 
no Edital, o qual se encontra à disposição dos interessados, com 
seus respectivos anexos, no Site Oficial do Município, podendo ser 
acessado através do seguinte link:  http://www.piracanjuba.go.gov.
br/site/. Maiores informações pelo e-mail licitacaopiracanjuba@
hotmail.com. Piracanjuba/GO, 24 de janeiro de 2022. Taynara 
Cardoso Barbosa - Presidente da CPL.
<#ABC#279648#55#329746/>

Protocolo 279648
<#ABC#279649#55#329747>

PREFEITURA DE PIRACANJUBA Secretaria Municipal de 
Planejamento AVISO DE LICITAÇÃO RETIFICADA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 08/2021 O Município de Piracanjuba/GO, por intermédio 
da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para conhecimento dos interessados que fará 
realizar licitação na modalidade Tomada de Preços nº 08/2021, no 
dia 16 de fevereiro de 2022 (16/02/2022), às 08 horas, na sede da 
Prefeitura de Piracanjuba, do tipo menor preço global, execução 
sob o regime de empreitada por preço global, objetivando a 
Contratação de Empresa especializada em serviços de engenharia, 
compreendendo mão de obra e material, para a execução de 
serviços de construção de Quadra Poliesportiva Coberta na Escola 
Municipal de Educação Básica Maria Barbosa de Amorim, no Setor 
Lima, conforme Emenda Parlamentar nº 1.497/2021, Convênio n º 
254/2021, SEI nº 2021-0000-6025-405 da Secretaria de Estado de 
Educação (SEDUC), conforme condições descritas no Termo de 
Referência e Projetos, de acordo com especificações constantes 
no Edital, o qual se encontra à disposição dos interessados, com 
seus respectivos anexos, no Site Oficial do Município, podendo ser 
acessado através do seguinte link:  http://www.piracanjuba.go.gov.
br/site/. Maiores informações pelo e-mail licitacaopiracanjuba@
hotmail.com. Piracanjuba/GO, 24 de janeiro de 2022. Taynara 
Cardoso Barbosa - Presidente da CPL.
<#ABC#279649#55#329747/>

Protocolo 279649
<#ABC#279650#55#329748>

PREFEITURA DE PIRACANJUBA Secretaria Municipal de 
Planejamento AVISO DE LICITAÇÃO RETIFICADA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 09/2021 O Município de Piracanjuba/GO, por intermédio 
da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para conhecimento dos interessados que fará 
realizar licitação na modalidade Tomada de Preços nº 09/2021, no 
dia 17 de fevereiro de 2022 (17/02/2022), às 08 horas, na sede da 
Prefeitura de Piracanjuba, do tipo menor preço global, execução 
sob o regime de empreitada por preço global, objetivando a 
Contratação de Empresa especializada em serviços de engenharia, 
compreendendo mão de obra e material, para a execução de 
serviços de construção de Quadra Poliesportiva Coberta na Praça 
Denner Pedro Canedo no Setor Ely Rocha que será de exclusivo 
uso da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Tia Emília, do Setor Primavera, conforme Emenda Parlamentar nº 
1.499/2021, Convênio n º 158/2021, SEI nº 2021-0000-6025-407 da 
Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), conforme condições 
descritas no Termo de Referência e Projetos, de acordo com 
especificações constantes no Edital, o qual se encontra à disposição 
dos interessados, com seus respectivos anexos, no Site Oficial do 
Município, podendo ser acessado através do seguinte link:  http://

www.piracanjuba.go.gov.br/site/. Maiores informações pelo e-mail li-
citacaopiracanjuba@hotmail.com. Piracanjuba/GO, 24 de janeiro de 
2022. Taynara Cardoso Barbosa - Presidente da CPL.
<#ABC#279650#55#329748/>

Protocolo 279650
<#ABC#279651#55#329749>

PREFEITURA DE PIRACANJUBA Secretaria Municipal de 
Planejamento AVISO DE LICITAÇÃO RETIFICADA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 06/2021 O Município de Piracanjuba/GO, por intermédio 
da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para conhecimento dos interessados que fará 
realizar licitação na modalidade Tomada de Preços nº 06/2021, no 
dia 18 de fevereiro de 2022 (18/02/2022), às 08 horas, na sede da 
Prefeitura de Piracanjuba, do tipo menor preço global, execução 
sob o regime de empreitada por preço global, objetivando a 
Contratação de Empresa especializada em serviços de engenharia, 
compreendendo mão de obra e material, pra execução de serviços 
de construção de Pátio Coberto na Escola Municipal de Educação 
Básica Coronel João de Araújo, localizada na Praça Guarda Mor 
Francisco José Pinheiro, Setor Central, conforme Convênio nº 
352/2021, SEI n º 2021-0000-6023-307 da Secretaria de Estado da 
Educação (SEDUC), conforme condições descritas no Termo de 
Referência e Projetos, de acordo com especificações constantes 
no Edital, o qual se encontra à disposição dos interessados, com 
seus respectivos anexos, no Site Oficial do Município, podendo ser 
acessado através do seguinte link:  http://www.piracanjuba.go.gov.
br/site/. Maiores informações pelo e-mail licitacaopiracanjuba@
hotmail.com. Piracanjuba/GO, 24 de janeiro de 2022. Taynara 
Cardoso Barbosa - Presidente da CPL.
<#ABC#279651#55#329749/>

Protocolo 279651

Pirenópolis
<#ABC#279664#55#329762>

MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021 
OBJETO: Termo de Fomento que entre si celebram o Município de 
Pirenópolis, Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Bem Estar Social, inscrita no CNPJ: 17.900.473/0001-48 e a 
Conferência de Nossa Senhora do Rosário e São Vicente de Paulo 
de Paulo, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ: 01.825.546/0001-44, 
no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), regendo-se pela 
legislação competente, conforme disposto na Lei Complementar nº 
101/2000,nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
Lei Orçamentária Anual, na Lei Federal nº 13.019/2014. Tassiano 
Brandão - Gestor Municipal, 29 de dezembro de 2021.
<#ABC#279664#55#329762/>

Protocolo 279664
<#ABC#279697#55#329801>

MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS - GO PREGÃO PRESENCIAL 
EDITAL Nº 01/2022 - SRP O MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS, Estado 
de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, através do 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
19.459.498/0001-83 , Rua Ipê Qd 01 Lt 02 Residencial Santa Luzia, 
Centro, Pirenópolis- GO, CEP 72980-000 , com sede na Avenida 
Comendador Joaquim Alves, nº 28, Centro Histórico, Pirenópolis/
GO, CEP 72.980-000, TORNA PÚBLICO aos interessados, que fará 
realizar no dia 08/02/2022, às 09:00 Hrs, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo, MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando 
o REGISTRO DE PREÇOS, para Eventual, Futura e Parcelada 
Contratação de Serviços de Transporte Escolar no Primeiro Semestre 
de 2022, para Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, 
conforme especificações, quantidades e quantitativos contidos no 
Anexo I - Termo de Referência, que acompanha o Edital. Cópia 
deste edital está disponível na Sede Administrativa do Município e 
ou através do site www.pirenopolis.go.gov.br. Informações: Setor 
de Licitações - Prefeitura Municipal - Fone: 62 3331 3812 e-mail: 
licitacao@pirenopolis.go.gov.br PIRENÓPOLIS-GO, aos 25 de 
Janeiro de 2022. NIVO DE OLIVEIRA MELO Pregoeiro Oficial
<#ABC#279697#55#329801/>

Protocolo 279697
<#ABC#279698#55#329802>

MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS - GO PREGÃO PRESENCIAL 
EDITAL Nº 02/2022 - SRP O MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS, 
Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, através 
do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ/MF sob 
o nº 19.459.498/0001-83, com sede na Rua Avenida Comendador 
Joaquim Alves, nº 28, Centro, Pirenópolis/GO, CEP 72.980-000, 
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TORNA PÚBLICO aos interessados, que fará realizar no dia 
09/02/2022, às 09:00 Hrs, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
do tipo, MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o REGISTRO 
DE PREÇOS, para Eventual, Futura e Parcelada Contratação de 
Serviços de Transporte Escolar no Primeiro Semestre de 2022, 
para Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino, conforme 
especificações, quantidades e quantitativos contidos no Anexo I - 
Termo de Referência, que acompanha o Edital. Cópia deste edital 
está disponível na Sede Administrativa do Município e ou através 
do site www.pirenopolis.go.gov.br Informações: Setor de Licitações 
- Prefeitura Municipal - Fone: (62) 3331 3812, e-mail: licitacao@
pirenopolis.go.gov.br PIRENÓPOLIS-GO, aos 25 de janeiro de 
2022. Nivo de Oliveira Melo Pregoeiro Oficial
<#ABC#279698#56#329802/>

Protocolo 279698

Porangatu
<#ABC#279654#56#329752>

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
002/2021- PMP
O Gestor do Munícipio de Porangatu- Goiás, em face da 
realização do Pregão Eletrônico nº 002/2021, que objetivou o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MONITORAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMERAS 
E ALARMES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO MUNICÍPIO 
DE PORANGATU/GO, constante no Processo Administrativo 
nº 35594/2021, ao disposto no art. 4º inciso XXII da Lei Federal 
10.520/02, decide HOMOLOGAR a adjudicação realizada pela 
Pregoeira pelo valor global, a seguinte empresa: a) PORANSEG 
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- CNPJ:39.796.342/0001/03; Item 
001 R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais). Gabinete do Gestor 
do Município de Porangatu, 03 de dezembro de 2021.ONESIMO 
PEREIRA ALCANTARA
Gestor do Município de Porangatu
<#ABC#279654#56#329752/>

Protocolo 279654

Sanclerlândia
<#ABC#279735#56#329850>

O MUNICÍPIO DE SANCLERLÂNDIA, Estado de Goiás, faz saber 
aos interessados que estará realizando no dia 10 de fevereiro de 
2022, às 09:00 horas, em sua sede na Praça Três Poderes n.º 07 
Centro - Sanclerlândia G0, Goiás, licitação, modalidade pregão 
presencial, objetivando o registro de preço para o fornecimento 
de filtros, óleo lubrificante, prestação de serviços, material 
betuminoso, britas, com a finalidade de atender a demanda vinda 
do município de Sanclerlândia e dos órgãos ligados ao município, 
tipo menor preço por item conforme especificações e quantidades 
estabelecidas no termo de referência, maiores informações poderão 
ser obtidas na Prefeitura Municipal, no endereço acima citado. 
Cópia do edital poderá ser obtida no sítio www.sanclerlandia.go.gov.
br Sanclerlândia, 24 de janeiro de 2022. Itamar Leão do Amaral - 
Prefeito Municipal
<#ABC#279735#56#329850/>

Protocolo 279735

São Domingos
<#ABC#279594#56#329687>

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE DE CONTRATAÇÃO DIRETA Processo administrativo 

nº 4/2022
O Município de São Domingos/GO, torna público aos interessados, 
que nos termos do art. 75, II, § 3º da Lei nº 14.133/2021, estará 
recebendo de interessados do ramo pertinente ao objeto da 
contratação, por e-mail ou protocolo presencial em sua sede, 
entre os dias 25/01/2022 ao dia 28/01/2022, proposta de preços, 
para dispensa de licitação, pelo menor preço ofertado, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UM 
GALPÃO QUE SERÁ USADO PARA SEPARAÇÃO DE RESIDUOS 
PARA COLETA SELETIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES 
DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. A documentação 
inerente a habilitação jurídica, regularidades fiscais e trabalhistas, 
assim como os de capacidade técnica, deverão ser apresentadas 

após aceitação da proposta de preços e no ato da assinatura do 
contrato. O Termo de Referência, encontram-se disponível no site:  
https://saodomingos.centi.com.br, no campo licitações “dispensa”. 
O e-mail de contato para fins de recebido das cotações é o: 
contratos-sd@hotmail.com. A contratação será regida pela Lei nº 
14.133/2021. São Domingos-GO, 24 de janeiro de 2022. DELVAN 
DOS SANTOS ARAUJO - Agente de Contratação
<#ABC#279594#56#329687/>

Protocolo 279594

Senador Canedo
<#ABC#279693#56#329796>

AVISO DE LICITAÇÃO SRP - PREGÃO ELETRÔNICO N° 
001/2022 REPUBLICAÇÃO

A Pregoeira do Município de Senador Canedo, no uso de suas 
atribuições, torna público que fará realizar licitação na modalidade 
de SRP - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, tipo Menor Preço 
POR ITEM, tendo por objeto a REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 
FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADOR CORPORATIVO E 
NOTEBOOKS, conforme as especificações estabelecidas no edital 
e seus respectivos anexos, constante do Processo Administrativo 
nº. 1000000111/2022. A sessão pública para o recebimento dos 
licitantes interessados acontecerá no dia 14 de fevereiro de 2022, 
às 09h00min, na Comissão Permanente de Licitação de Senador 
Canedo, (Sala da Comissão de Pregão), situada na Go 403 Km 
9 - Morada do Morro, CEP: 75.250-000, Senador Canedo, Goiás. 
Demais informações assim como cópia do edital poderão ser obtidas 
no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br e/ou 
www.senadorcanedo.go.gov.br. ou pelo telefone (062) 3532-2427. 
Comissão de Pregão da Prefeitura de Senador Canedo, Estado 
de Goiás, aos 24 de janeiro de 2022. Millenna Ribeiro de Oliveira 
- Pregoeira
<#ABC#279693#56#329796/>

Protocolo 279693
<#ABC#279595#56#329689>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO
AVISO DE RESULTADO TOMADA DE PREÇO N° 027/2021

O Município de Senador Canedo/GO, através da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL constituída pelo Decreto nº 
4.903/2021, tornar público o resultado de habilitação da Tomada de 
Preço nº 027/2021 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime 
de EXECUÇÃO INDIRETA, na forma de EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
PARA REFORMA DO CMEI SINHAZINHA - RUA VER. JOSÉ 
EDUARDO, APM, QD. L LT. B, CONJUNTO MARGARIDA 
PROCÓPIO, SENADOR CANEDO, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, constante do processo 
administrativo nº. 34161/2021, de acordo com a Lei n°. 8.666/93, LC 
nº. 123/2006 e demais disposições deste edital de acordo com a Ata 
de Abertura de Propostas, disponível no portal da Prefeitura www.
senadorcanedo.go.gov.br. Senador Canedo - GO.

QUADRO RESUMO
EMPRESA / VALOR

ALICERCE ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI / R$ 
441.058,04 .  Com fulcro §1º art. 109 da Lei 8.666/93, abrimos o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para que as empresas participantes, 
caso queiram, interponham seus recursos. Senador Canedo, 24 de 
janeiro de 2022.Leandro Blamires - Presidente da CPL
<#ABC#279595#56#329689/>

Protocolo 279595

Três Ranchos
<#ABC#279702#56#329806>

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS RANCHOS ESTADO DE 
GOIÁS PREGÃO PRESENCIAL 02/2022 a prefeitura municipal 
de Três Ranchos, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ nº 
01.304.286/0001-61, através da pregoeira oficial, torna público para 
conhecimento dos interessados que no dia 09 de fevereiro de 2022 
às 09:00h, será realizada a seguinte licitação, na modalidade pregão 
presencial, nº 02/2022 do tipo menor preço por item: objeto aquisição 
materiais de segurança e proteção para limpeza pública, Agricultura 
e Obras.  Para o município de Três Ranchos, Estado de Goiás. Os 
interessados poderão obter maiores informações junto à Secretaria 
de Administração e Planejamento, situada à Av. Cel. Levino Lopes, 
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nº 02, Centro, Três Ranchos/GO, Fone: (64) 3967-8011, ou pelo 
e-mail: licitatresranchos@gmail.com Três Ranchos/GO, aos 25 de 
janeiro de 2022. Rosemita Pereira Lopes pregoeira oficial
<#ABC#279702#57#329806/>

Protocolo 279702

Trindade
<#ABC#279706#57#329811>

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - GOIÁS
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA 3ª SESSÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2021
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Trindade - 
Goiás, no uso de suas atribuições legais, torna público, a abertura 
da 3° SESSÃO PUBLICA, portanto convoca as empresas 
habilitadas: COLISEU CONSTRUTORA EIRELI, WORK 
CONSTRUTORA EIRELI, INNOVAR SERVICOS LTDA, FENIX 
AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI e SR ENGENHARIA LTDA 
e demais interessados para ABERTURA DO ENVELOPE N° 02 - 
PROPOSTA DE PREÇOS da empresa SR ENGENHARIA LTDA no 
dia 28 de janeiro de 2022 ás 14h00min na Sala de Licitações no 
Centro Administrativo Municipal Prefeito Pedro Pereira da Silva, n° 
420, Quadra 02, Jardim Salvador, CEP: 75.388-412 em Trindade/
GO. Que será regida pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, 
com as disposições deste Edital, na forma que especifica: Processo 
n° 2021018876 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2021, maiores 
informações (62) 3506-7032.

Trindade/GO, 24 de janeiro de 2022
JOÃO VINÍCIUS MARZAGÃO FREIRE

Presidente da CPL
<#ABC#279706#57#329811/>

Protocolo 279706

Turvânia
<#ABC#279751#57#329866>

MUNICÍPIO DE TURVÂNIA/GO
AVISO DE RETIFICAÇÃO - EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 

N° 002/2021
O MUNICÍPIO DE TURVÂNIA, torna público que efetuou a retificação 
do edital do processo seletivo nº 002/2021, para corrigir a grafia do 
item 6.2.5, inciso II para que contenha a mesma grafia da alínea “j” 
do inciso III, bem como, corrigido a grafia da alínea “J”, onde faz-se 
a menção erroneamente do “anexo V”, corrigindo-se para “anexo 
IV”. Em virtude desta retificação, também foram alterados os prazos 
previamente estabelecidos, para condizerem com o previsto na 2ª 
alteração do cronograma a qual já fora publicada. Demais cláusulas 
permanecem inalteradas. Para maiores informações, o Edital do 
referido Processo Seletivo Simplificado estará publicado no site do 
município https://www.turvania.go.gov.br e no placard da Prefeitura 
Municipal de Turvânia/GO, também poderá ser solicitado via e-mail: 
seletivo@turvania.go.gov.br.

Turvânia - Goiás 24 de Janeiro de 2022.
DAYANA KENIA MARTINS DE SOUZA E SILVA

Presidente da COPS
<#ABC#279751#57#329866/>

Protocolo 279751

Vicentinópolis
<#ABC#279687#57#329789>

PREGÃO PRESENCIAL-SRP-EDITAL Nº 003/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS/GO, 

leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 
07/02/2022 às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL-SRP, do tipo menor preço 
por item, com reservas de cotas exclusivas para ME/EPP de 25%, 
para contratação de empresa especializada para futuro e eventual 
fornecimento parcelado de recarga de gás de cozinha tipo GLP 
13KG e botijão de gás GLP-13 KG, para atendimento de diversas 
Secretarias, conforme condições estabelecidas no Edital e seus 
Anexos. Os interessados poderão adquirir informações no site: www.
vicentinopolis.go.gov.br ou email: licitacaovct@gmail.com. Maiores 
informações no fone:(64)3691-1557. Publique-se. Vicentinópolis, 21 
de janeiro de 2022.Jorge Mariano Neto. Pregoeiro.
<#ABC#279687#57#329789/>

Protocolo 279687

FUNDOS MUNICIPAIS

Alto Paraíso de Goiás
<#ABC#279633#57#329731>

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE ALTO PARAISO DE GOIÁS

PREGÃO PRESENCIAL nº 04/2022
O Município de Alto Paraíso de Goiás torna publico a realização 
de Licitação na modalidade Pregão Presencial, conforme as 
Leis 10.520/02 e 8.666/93. Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, 
FILANTROPICAS E ENTIDADES CONVENIADAS COM O PODER 
PUBLICO. Data de abertura 04/02/2022 ás 09:h00min. Edital a ser 
obtido junto á Comissão, durante o horário de expediente ou pelo 
site: www.altoparaiso.go.gov.br ou pela plataforma www.bnc.org.br

Alto Paraíso de Goiás, 24 de Janeiro de 2022.
Welker Daniel Paulino Silva

Pregoeiro
<#ABC#279633#57#329731/>

Protocolo 279633

Rio Verde
<#ABC#279760#57#329873>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS RIO VERDE - GO 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO        PE 

091/2021

O Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde torna público o resultado 
do   REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS ORDENS JUDICIAIS 
PROFERIDAS EM DESFAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE RIO VERDE - GO, conforme Termo de Referência. O 
resultado assim se mostrou:
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 
07.847.837/0001-10, R$ 7.414,60.
CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0009-04, R$ 1.792.305,91.
MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 
LTDA, CNPJ 25.211.499/0001-07, R$ 34.297,76.
R M HOSPITALAR LTDA, CNPJ 25.029.414/0001-74, R$25.227,45.
RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ 
24.484.451/0001-00, R$ 68.348,54.
A ata de Registro de Preços terá vigência de 01(um) ano.
MAIORES INFORMAÇÕES: www.rioverde.go.gov.br e Sala de 
Licitação - situada à Rua Joaquim Mota, nº 257 - Vila Santo Antônio, 
CEP: 75906-370 Rio Verde - GO. Fone 64-3602-8124, em horário 
de expediente.

Rio Verde - Goiás, 19 de janeiro de 2022.

ALYRIO CABRAL VIEIRA NETO
Pregoeiro

<#ABC#279760#57#329873/>

Protocolo 279760
<#ABC#279761#57#329877>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) DE RIO VERDE DO 
ESTADO DE GOIÁS

AVISO DE LICITAÇÃO - SRP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 106/2021
TIPO: Menor Preço
JULGAMENTO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de livros e jogos 
atendendo as necessidades da saúde mental, pertencente ao Fundo 
Municipal De Saúde De Rio Verde Goiás., conforme especificações 
e quantidades  estabelecidas em anexo - Termo de Referência.
DATA/HORÁRIO: 15 de Fevereiro de 2022 às 09h00min
MAIORES INFORMAÇÕES: www.rioverde.go.gov.br, www.licitanet.
com.br e Sala de Licitação da Saúde - Situada na Rua Joaquim 
Mota, nº 257, Vila Santo Antônio, CEP: 75.906-370, Rio Verde - GO. 

                 DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS
Assinado digitalmente pela ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL
                   CODIGO DE AUTENTICACAO: 8da8e317



58Diário OficialGOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2022
ANO 185 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.724

(Prédio da Secretaria da Saúde). Fone 64-3602-8126 em horário de 
expediente.

Rio Verde - Goiás, 12 de Janeiro de 2022.

ADSON HENRIQUE FURQUIM LEAL
PREGOEIRO

<#ABC#279761#58#329877/>

Protocolo 279761
<#ABC#279763#58#329879>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS DE RIO VERDE DO 
ESTADO DE GOIÁS

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - SRP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 105/2021
TIPO: Menor Preço;
JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
TEXTO: Diante da necessidade de alterar a plataforma de realização 
dos Pregões Eletrônicos, houve a suspensão da realização do 
certame, sendo a nova data da sessão remarcada para ocorrer no 
dia 11 de Fevereiro do respectivo ano, às 09h00min.
MAIORES INFORMAÇÕES: www.rioverde.go.gov.br, na Sala de 
Licitação da Saúde. Fone 64-3602-8124, em horário de expediente.

Rio Verde - Goiás, 10 de Janeiro de 2022.

ADSON HENRIQUE FURQUIM LEAL
Pregoeiro

<#ABC#279763#58#329879/>

Protocolo 279763

PUBLICAÇÕES 
PARTICULARES

<#ABC#279627#58#329725>

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS 
(CREMEGO)
EDITAL N. 001/2022

O Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de 
Goiás (Cremego), no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no inciso I do art. 24 da Lei n. 3.268/57, convoca todos 
os médicos inscritos nesta jurisdição, e que se achem em pleno 
gozo de seus direitos, para se fazerem presentes à Assembleia 
Geral Ordinária a realizar-se no dia 24 de fevereiro de 2022, nas 
dependências do CREMEGO, sito à Rua T-28, n. 245 - Setor Bueno 
- Goiânia/GO, em primeira convocação às 19 horas, com a maioria 
absoluta de seus membros e, em segunda convocação às 19h30, 
com qualquer número de profissionais, para deliberarem sobre os 
seguintes assuntos:
( Relatório de Gestão (Contas da Diretoria) - Exercícios de 2020 e 
2021;
( Diversos.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, aos 21 dias do mês de janeiro de 
2022.

DR. PAULO ROBERTO CUNHA VENCIO
Presidente do CREMEGO
<#ABC#279627#58#329725/>

Protocolo 279627
<#ABC#279130#58#329184>

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS

A empresa RESIDENCIAL VALE DAS BRISAS LTDA, inscrita no 
CNPJ 11.058.721/0001-79 com sede na Rua Deocleciano Barbosa 
Siqueira, Qd. F, Lt. 18, Bairro Jundiaí, em Anápolis-GO, CEP: 
75.110-220, vem através dos seus sócios, representando 80% 
(oitenta por cento) do capital social, conforme segue: Margareth 
Borges, Marizita Borges Nishimoto, Ernani Damasceno Borges, 
Maritza Beatriz Machado, convocar via o presente edital todos os 
sócios, para a Reunião de Sócios, que será realizada em formato 
misto, nos termos da Lei n° 14.010/2020, em razão da pandemia 
deflagrada pelo COVID-19, sendo presencial na sede da empresa 
situada a Rua Deocleciano Barbosa Siqueira, Quadra F, Lote 18, 
Bairro Jundiaí em Anápolis-GO, CEP - 75.110-220, às 9 horas do dia 
14 de Fevereiro de 2022 em primeira convocação desde que com a 

presença de no mínimo 2/3 dos sócios e as 9h30min em segunda 
e última convocação, com qualquer número de presentes, e virtual 
através da Plataforma Zoom, cujo link será disponibilizado mediante 
solicitação através do e-mail contabilidade@gruposaintpaul.com.br.
Destina-se a presente Reunião de Sócios a substituição / alteração 
da administração da Sociedade, segundo interesse da sociedade.

Anápolis, 24 de janeiro de 2022.

RESIDENCIAL VALE DAS BRISAS LTDA
Margareth Borges - Sócia

Marizita Borges Nishimoto - Sócia
Ernani Damasceno Borges - Sócio
Maritza Beatriz Machado - Sócia

<#ABC#279130#58#329184/>

Protocolo 279130
<#ABC#279449#58#329523>

A empresa GLOBAL SITES BRASIL PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA. inscrita no CNPJ sob o n° 
20.586.852/0001-10, torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM a Licença Ambiental 
Corretiva n°005/2021, para a atividade de Estação Rádio Base 
ERB - Telefonia móvel (torre compartilhada), localizada no seguinte 
endereço: RUA DOMINGOS GOMES DA SILVA, QUADRA 30, 
LOTE 16, SETOR RESIDENCIAL BELA VISTA, POSSE- GO 
(GOPSX02).
<#ABC#279449#58#329523/>

Protocolo 279449
<#ABC#279506#58#329591>

Baru Bar e Restaurante Ltda, torna público que requereu à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia, 
a licença LAS, para a atividade de restaurantes e similares, bares 
e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com 
entretenimento, lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, 
comércio varejista de produtos alimentícios, serviços de alimentação 
para eventos e recepções - bufê, atividades de recreação e lazer, 
na avenida Independência, nº s/n, Qd area Lt. 01 Loja L32, setor 
serra dourada - 4ª etapa. O empreendimento não se enquadra na 
Resolução Conama 001/86.
<#ABC#279506#58#329591/>

Protocolo 279506
<#ABC#279578#58#329669>

J.P. LEITE - COMERCIO DE BATERIAS, PEÇAS AUTOMOTIVAS 
E SERVIÇOS DE AUTO-ELETRICA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob o n° 15.203.162/0001-02, torna público que requereu à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) de Aparecida de 
Goiânia, a Licença Ambiental Simplificada - LAS, para atividade de 
comercio de baterias na Av. Rio Verde, Qd 31 Lt 14 Sala B, CEP: 
74.916-260, Jardim Nova Era. Aparecida de Goiânia-GO.
<#ABC#279578#58#329669/>

Protocolo 279578
<#ABC#279583#58#329676>

LABORATORIO SÃO LUIZ LTDA inscrito no CNPJ: 
00.765.362/0001-73 torna público que recebeu da SEMMA de São 
Luís de Montes Belos a Licença Ambiental de Funcionamento Nº 
009/2021 processo de Nº 10896/2021 com validade até 14/12/2025 
para exercer a atividade de LABORATÓRIOS CLÍNICOS no 
endereço: Avenida Flamingo Qd 17 Lotes 2 e 3 no Setor Serra Verde 
II neste.
<#ABC#279583#58#329676/>

Protocolo 279583
<#ABC#279586#58#329679>

A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURAÇA LTDA, torna Público que 
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aparecida 
de Goiânia, a LICENÇA AMBIENTA DE OPERAÇÃO (LO), para 
as atividades: Atividades de vigilância e segurança privada. 
Estabelecida a Rua 6-A, Esquina com a rua 6 S/N, QD  75-A, LT 
11/13, Vila Santo Antônio, Aparecida de Goiânia CEP, 74.911.772 
sob CNPJ-01.193.606/0001-53 O empreendimento não se enquadra 
na Resolução CONAMA 001/86.
<#ABC#279586#58#329679/>

Protocolo 279586
<#ABC#279588#58#329680>

A Nacional Serviços Gerais, torna Público que requereu à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia, a 
LICENÇA AMBIENTA SIMPLIFICADA (LAS), para as atividades: 
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança 
eletrônico. Estabelecida a Rua 6 - A, Esquina com Rua 6 S/N Qd. 75 
- A Lt. 11 E Lt.11/13, Salas 01 e 02, Vila Santo Antônio, Aparecida de 
Goiânia - GO, CEP,74.911-772 sob CNPJ - 01.383.054/0001-46 O 
empreendimento não se enquadra na Resolução CONAMA 001/86.
<#ABC#279588#58#329680/>

Protocolo 279588
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<#ABC#279591#59#329684>

WR CENTRO DE TREINAMENTO DE TIRO E CAÇA EIRELI, CNPJ: 
40.082.616/0001-73 instalada na Avenida Hermógenes Coelho Qd 
41 Lt 17 Nº 2.237 Setor Centro/Inicial neste município torna público 
que recebeu da SEMMA- Secretaria Municipal do Meio Ambiente de 
São Luís de Montes Belos - GO, a Licença Ambiental de Instalação 
Nº 011/2021 processo Nº 10897/2021 para exercer a atividade de 
clubes sociais, esportivos e similares no imóvel rural denominado 
“Fazenda Córrego do Lajeado”, neste.
<#ABC#279591#59#329684/>

Protocolo 279591
<#ABC#279605#59#329698>

ANA CANDIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL 
CERAMICO LTDA, CNPJ 14.795.145/0001-30, torna público 
que Requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável- SEMAD, a RENOVAÇÃO da 
Licença Ambiental de Funcionamento para as atividades de: 
EXTRAÇÃO DE AREIA situada na Fazenda Santa Barbara, Zona 
Rural, Orizona- GO,
<#ABC#279605#59#329698/>

Protocolo 279605
<#ABC#279610#59#329706>

LUZ E CARVALHAES LTDA-EPP, CNPJ 00.389.096/0003-93, 
torna público que requereu junto à Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente da cidade de Inhumas através do processo nº 67/2022, 
a Licença  Ambiental de Funcionamento (LF) para a atividade de 
comercio varejista de madeira e artefatos, localizada na Rua Cel. 
José Rodrigues Rabelo, n° 1020, casa 01, Setor Central, Inhumas - 
GO. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.
<#ABC#279610#59#329706/>

Protocolo 279610
<#ABC#279612#59#329708>

SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI-ME, torna Público que 
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aparecida de 
Goiânia, a LICENÇA AMBIENTA SIMPLIFICADA (LAS), para as 
atividades: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 
Estabelecida a Rua Dom Pedro || S/N Qd. 08 Lt. 15, Casa 02, 
Jardim Nova Era,  Aparecida de Goiânia - GO, CEP,74.916-040 sob 
CNPJ: 03.537.334/0001-97 O empreendimento não se enquadra na 
Resolução CONAMA 006/86.
<#ABC#279612#59#329708/>

Protocolo 279612
<#ABC#279646#59#329744>

REGULAMENTO PARA OS PROCEDIMENTOS DE COMPRA, 
CONTRATAÇÃO DE OBRAS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E 
ALIENAÇÕES DO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS 

E DESENVOLVIMENTO PARA O HOSPITAL ESTADUAL DO 
CENTRO NORTE-GOIANO (HCN)

Capítulo I: Da Finalidade: Art. 1º O presente instrumento tem 
como objetivo regulamentar os procedimentos gerais para as 
compras e para as contratações de obras e serviços a serem 
realizados pelo imed - Instituto de Medicina, Estudos e 
Desenvolvimento, com a utilização de recursos financeiros 
provenientes do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (hcn), 
localizado na Avenida Galdino Moreira de Souza, nº 1230, 
Residencial Jardim Eldorado, Uruaçu - GO, CEP.: 76400-000 e de 
doações destinadas àquela unidade hospitalar, bem como para 
regulamentar a alienação de bens, em atendimento ao Contrato de 
Gestão nº 080/2021 - SES/GO). § 1° Na condição de Organização 
Social, qualificada no âmbito do Estado de Goiás por meio do 
Decreto nº 8.150/14, este regulamento se submete aos princípios 
constitucionais e da administração pública, minimamente na 
observância da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade, da boa-fé, da probidade, da 
economicidade, da eficiência, da isonomia e do julgamento objetivo. 
§ 2° O IMED adotará procedimentos de compra, contratação de 
obras e contratação de serviços seguindo ao estabelecido no 
presente regulamento, sempre que os termos da legislação ou do 
instrumento celebrado para o recebimento do recurso financeiro 
assim o exigir. § 3° Os procedimentos instituídos pelo presente 
regulamento não se aplicam às despesas realizadas com recursos 
próprios do IMED, bem como àqueles que por sua origem e natureza 
exigirem procedimentos próprios, a exemplo dos convênios, 
parcerias, termos de colaboração, termos de fomento, concursos ou 
outra forma de avença, firmados com o poder público, iniciativa 
privada, organismos nacionais ou internacionais. Capítulo II: Das 
Definições: Art. 2° Para a finalidade deste regulamento 

considera-se: I. Compra: toda aquisição remunerada de materiais de 
consumo e/ou bens permanentes para fornecimento de uma só vez 
ou de forma parcelada, com a finalidade de suprir a Unidade de 
Saúde apontada ao artigo 1º deste Regulamento com os materiais 
necessários ao desenvolvimento de suas atividades. lI. Contratação: 
vínculo jurídico formal com o fornecedor de bens de consumo, bens 
permanentes, obras e serviços, expressos por ordem de compra ou 
contrato. IlI. Obra: toda construção, demolição, reforma, recuperação 
ou ampliação de edificação ou de qualquer outra benfeitoria 
agregada ao solo ou subsolo e demais atividades que envolvam as 
atribuições privativas de Engenharia e Arquitetura. IV. Serviço: 
prestação de qualquer trabalho intelectual, técnico ou manual, 
quando não integrante de execução de obra. V. Alienação: toda 
cessão ou transferência de bens móveis, onerosa ou gratuita, 
permanente ou temporária. VI. Carta Cotação: documento formal 
emitido pelo IMED dando conhecimento público de seu interesse em 
comprar, contratar ou alienar, contendo todas as informações 
necessárias. VII. Relatório de Compras: documento elaborado pelo 
comprador relatando sucintamente a negociação e o seu resultado. 
VIII. Ordem de Compra: documento formal efetuado com o 
fornecedor e encerra o procedimento de compras, representando 
fielmente todas as condições da negociação, a exemplo da descrição 
detalhada do produto/serviço, unidade de medida, marca, 
quantidade, valor unitário e total, descontos, prazo de entrega, forma 
de pagamento, obrigações das partes e outras consideradas 
relevantes para a gestão do processo. IX. Contrato: documento 
formal que em razão da natureza ou complexidade do ajuste 
comercial, estabelece por meio de cláusulas, as condições de 
fornecimento de bens de consumo, bens permanentes, obras, 
serviços e outras avenças, em conformidade com o Direito Civil 
Brasileiro e os princípios da teoria geral de contratos. X. Aquisição/
Contratação de Grande Vulto: refere-se aquela cujo valor total da 
aquisição/contratação ultrapassa a R$ 500.000,00. XI. Aquisição/
Contratação Comum: refere-se aquela cujo objeto adquirido/
contratado é usualmente comercializado no mercado, ou seja, cuja 
qualidade, medida e especificação técnica são conhecidas e 
praticadas no mercado. XII. Aquisição/Contratação Complexa: 
refere-se aquela que exigem um grau de dificuldade que não são 
conhecidas no mercado, e/ou exigem uma personalização, com 
especificação técnica inédita para atendimento da necessidade do 
IMED. XIII. Aquisição/Contratação de Pequeno Valor: refere-se 
aquelas, até o limite de R$ 8.800,00. Capítulo IlI: Das Obrigações: 
Art. 3º Na operacionalização dos procedimentos definidos neste 
regulamento o IMED deverá: § 1º Manter os registros referentes as 
compras/contratações em processos identificados e numerados 
cronologicamente, de forma a permitir a rastreabilidade e auditoria 
do conteúdo dos mesmos. § 2º Determinar os responsáveis pela 
realização das ações de planejamento, coordenação, supervisão e 
controle que permitam o adequado gerenciamento da contratação 
de obras e serviços, aquisição de bens e alienações. § 3º Manter 
distintas, em sua estrutura, as funções: COMPRA/CONTRATAÇÃO, 
RECEBIMENTO e PAGAMENTO, descentralizando as respectivas 
tarefas e atribuições. § 4º Cumprir as rotinas estabelecidas, 
observando a necessidade da obra, serviço, compra ou alienação, 
divulgação e cumprimento dos prazos, sistemática de cotação, 
análise técnica e eleição da melhor proposta. § 5º Observar nas 
alienações, a necessidade, a possibilidade e a realidade do mercado, 
bem como os procedimentos legais, conforme o caso. § 6º Realizar 
procedimentos de registro contábil-financeiro das contratações de 
obras, serviços, compras e alienações, permitindo diferenciar a 
origem dos recursos, provenientes do Contrato de Gestão, em 
conformidade com as melhores práticas contábeis. Capítulo IV: 
Dos Procedimentos de Compra e Contratação: Art. 4º Serão 
adotados para os procedimentos de compra e contratação, no 
mínimo, as seguintes etapas: I. Emissão da solicitação de compra 
ou contratação por meio de documento formal com a descrição do 
objeto da compra ou contratação, além das informações 
complementares necessárias. lI. Publicação da Carta Cotação com 
a descrição do objeto da compra ou contratação e informações 
complementares, no sítio próprio do IMED na internet, podendo 
ainda publicar em plataforma eletrônica de compras, jornais de 
circulação local ou nacional e no Diário Oficial do Estado de Goiás, 
de forma isolada ou concomitante. III. Recebimento das propostas 
no prazo e local estipulado, contendo o preço e demais informações 
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determinadas na Carta Cotação. IV. Análise das propostas em 
consonância com o objeto e informações contidas na Carta Cotação 
e emissão de parecer técnico, quando for o caso. V. Julgamento da 
melhor proposta levando em consideração os critérios objetivos 
definidos na Carta Cotação, respeitados os limites estabelecidos no 
presente Regulamento. VI. Análise dos documentos de habilitação 
das empresas que ofertarem proposta. VII. Publicação do resultado 
por meio de sítio do IMED na internet, contendo o nome da empresa 
vencedora e o preço total da compra ou contratação. Art. 5° A 
solicitação de compra ou contratação deverá ser instruída com no 
mínimo as seguintes informações: I. Descrição detalhada do bem, 
da obra ou do serviço. lI. Especificações técnicas. IlI. Quantidade e 
forma de apresentação. IV. Documentação relativa a qualificação 
técnica, quando necessário. V. Justificativa da compra ou 
contratação. VI. Valor estimado. § 1º A solicitação de compra ou 
contratação deverá ser assinada pelo responsável da área 
solicitante, submetida a autorização do Diretor da Unidade e 
encaminhada ao IMED. § 2º A indicação de marca ou fabricante, 
quando imprescindível, será admitida como mera referência. § 3º As 
compras e contratações no valor de até R$ 8.800,00 poderão ser 
realizadas sem o valor estimado, seguindo o rito no Art. 6° ou do Art 
15, desde que comprovada a compatibilidade de preço praticado no 
mercado, por meio de, pelo menos, três propostas de preços ou por 
meio de, pelo menos, uma nota fiscal de outros clientes, com 
produtos/serviços idênticos ou similares, ou o Serviço de Compras 
poderá comprovar a compatibilidade de preços através de 
contratações realizadas pela administração pública, entidades 
públicas ou privadas do terceiro setor para validação do valor 
contratado. § 4º Os preços do banco de dados próprio do IMED, 
poderão ser utilizados como valor estimado. Art. 6° O IMED dará 
publicidade prévia aos avisos de compras, contratações de obras, 
de serviços e alienações, no prazo mínimo de 05 dias úteis para 
aquisições/contratações comuns e de no mínimo 10 (dez) dias úteis 
para aquisições/contratações complexas ou de grande vulto nos 
seguintes canais de comunicação: I. Sítio eletrônico na internet do 
IMED, www.imed.org.br, para todas as aquisições, contratações e 
alienações, incluídas aquelas que forem realizadas por meio de 
plataforma eletrônica de compras; lI. Diário Oficial do Estado, para 
aquisições, contratações e alienações, cujo valor esteja acima de 
R$ 100.000,00, considerado o valor total estimado da aquisição, da 
contratação ou da alienação; IlI. Jornal de grande circulação 
estadual e/ou nacional, para aquisições, contratações e alienações, 
cujo valor esteja acima de R$ 500.000,00, considerado o valor total 
estimado da aquisição, da contratação ou da alienação. § 1° 
Havendo publicação em mais de um canal acima descrito, a 
contagem de prazo se dará a partir daquela que ocorrer por último. 
§ 2° O IMED divulgará na Carta Cotação as condições para 
recebimento das propostas, estabelecendo o prazo, o local de 
entrega, o objeto e a forma de apresentação do preço entre outras. 
§ 3° Em todas as hipóteses elencadas nos incisos I, lI e IlI deste 
artigo, deverão ser disponibilizadas no sítio eletrônico na internet do 
IMED as versões integrais das Cartas Cotações das aquisições/
contratações a serem realizadas. Art. 7° Para o recebimento das 
propostas o IMED definirá os critérios e condições mínimas que 
deverão constar na apresentação da proposta. § 1º A proposta 
vinculará o proponente, cujo descumprimento ensejará na 
desclassificação. § 2º No caso de divergência entre a proposta e as 
condições e critérios estabelecidos na Carta Cotação, o IMED 
poderá solicitar a retificação da proposta, sob pena de 
desclassificação. § 3° O descumprimento de qualquer uma das 
condições impostas neste regulamento ensejará no não recebimento 
da proposta ou na desclassificação do proponente, observada a 
possibilidade de retificação de que trata o parágrafo anterior. Art. 8º 
O Setor de Compras poderá determinar a análise técnica da 
proposta, que será realizada pelo solicitante do bem, serviço ou 
obra. § 1° Na análise dos aspectos técnicos da proposta, emitirá 
parecer técnico habilitando ou desabilitando as propostas integral ou 
parcialmente, com fundamento na descrição da Carta Cotação, 
facultando-se quando necessário para subsidiar a análise, solicitar 
do proponente, informações complementares do bem ou serviço, 
amostras, rol de clientes e visita técnica. § 2° Quando as empresas 
orçarem produtos com marcas ainda não aprovadas e registradas 
no banco próprio, e o IMED não puder aguardar o resultado da 
análise da amostra para a aquisição em andamento, as empresas 

somente poderão fornecer para o IMED em aquisições futuras. § 3° 
A análise técnica será dispensada nos seguintes casos: I. Quando á 
marca ou modelo orçado para um determinado produto já for 
aprovado pelo IMED, com as informações devidamente registradas 
no banco de dados de próprio. lI. Quando por sua natureza, a 
aquisiçao ou contratação dispensar a análise técnica, a exemplo da 
contratação de cursos, publicação em jornais e aquisição de 
passagem aérea. Art. 9º Para apuração da melhor oferta da compra 
ou da contratação deverão ser observados principalmente, e naquilo 
que couber, os seguintes requisitos: l. Qualidade. lI. Preço. IlI. Prazo 
de entrega. IV. Faturamento mínimo. V. Prazo de validade. VI. 
Análise técnica. VII. Durabilidade do produto/serviço. VIII. Garantia 
do produto/serviço. IX. Avaliação de fornecedores. X. Custo do 
transporte e do seguro da carga até o local da entrega. XI. Economia 
na execução, conservação e operação. XII. Adoção das normas 
técnicas de saúde e de segurança do trabalho. XIII. Impacto 
ambiental. XIV. Atendimento ao princípio da padronização, que 
imponha compatibilidade de especificações técnicas e de 
desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de 
manutenção, assistência técnica e garantias oferecidas. XV. As 
condições de guarda e armazenamento que não permitam a 
deterioração do bem. XVI. Comprovação de capacidade técnica nos 
casos de fornecimento de bens, serviços ou obras, especialmente 
aqueles que envolvam importação de matéria-prima ou 
equipamentos, detenham conhecimento técnico específico, se 
constitua em alta complexidade ou envolva área ou atividade 
essencial. XVII. Outros, excepcionalmente, identificados como 
relevantes para a decisão, desde que previamente publicados na 
carta cotação e devidamente fundamentado no processo de compra/
contratação. § 1º O IMED a qualquer tempo poderá desclassificar a 
proposta ou desqualificar o proponente sem que a esse caiba direito 
de indenização, na hipótese de vir a tomar conhecimento de fato ou 
de circunstância que desabone sua idoneidade financeira ou técnica, 
ou ainda que comprometa sua capacidade de produção, relativo a 
entrega e qualidade dos produtos. § 2º Em busca da economicidade 
em suas compras/contratações o IMED poderá, durante a análise 
das propostas, convidar as empresas habilitadas a apresentar novas 
propostas de preços, dando tratamento isonômico a todas as 
participantes. § 3° O Serviço de Compras emitirá Relatório de 
Compras declarando a melhor proposta aquela que, depois de 
esgotados todos os meios de negociação com uma ou mais 
empresas, com o intuito de reduzir os preços ofertados, apresentar 
as melhores condições de fornecimento, observado o determinado 
no caput deste artigo. Art. 10 Para se habilitar no certame os 
proponentes deverão apresentar os seguintes documentos, sem 
prejuízo de outros que o IMED entender cabíveis, os quais serão 
devidamente divulgados junto à respectiva Carta Cotação: I. 
Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; lI. Última 
alteração do Contrato ou Estatuto Social, desde que devidamente 
consolidada, ou Contrato e Estatuto de Constituição acompanhado 
da última alteração contratual; IlI. Inscrição Estadual ou declaração 
de isento; IV. Inscrição Municipal ou declaração de isento, no caso 
de obras e serviços; V. Documentos pessoais dos sócios ou 
dirigentes (RG e CPF); VI. Procuração e documentos pessoais (RG 
e CPF) para o representante da contratada, quando não forem os 
seus sócios que assinarão o contrato; VII. Prova de regularidade 
para com a Fazenda Federal, mediante Certidão Conjunta de 
débitos relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, que 
abranja inclusive a regularidade relativa às contribuições 
previdenciárias e sociais; VIII. Prova de regularidade para com a 
Fazenda Estadual de Goiás, mediante Certidão Negativa de Débitos 
relativos aos Tributos Estaduais; IX. Prova de regularidade para com 
a Fazenda Municipal, mediante Certidão Negativa de Débitos 
relativos aos Tributos Municipais, no caso de obras e serviços; X. 
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS, através da apresentação do Certificado de 
Regularidade do FGTS - CRF; e XI. Prova de regularidade com a 
Justiça do Trabalho. § 1° A documentação de que tratam os incisos 
li a VI deste artigo poderá ser dispensada, nos casos de aquisição/
contratação via ordem de compra. § 2° A documentação de que 
tratam os incisos VII a XI deste artigo poderá ser dispensada, nos 
seguintes casos: a) Aquisições/contratações no valor de até o limite 
de R$ 8.800,00; b) Naquelas consideradas emergenciais, quando 
comprovadamente colocar em risco de perecimento os bens 
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jurídicos postos sob a tutela do IMED, ou ainda impuser risco a 
saúde e/ou integridade física de pessoas ou pacientes; e c) Nos 
casos de fornecedor exclusivo e/ou na inexistência de outros 
fornecedores na localidade. § 3° Admitir-se-á como válida a certidão 
positiva com efeito de negativa. § 4° As certidões negativas poderão 
ser apresentadas até a emissão do Relatório de Compras ou da 
Comunicação Interna direcionada ao Superintendente Administra-
tivo-Financeiro. § 5° O IMED aceitará o Cadastro Unificado de 
Fornecedores do Estado - CADFOR, emitido pelo ComprasNet.GO, 
em substituição aos documentos determinados no caput deste 
artigo. § 6° É vedada a realização de aquisição/contratação sem 
qualquer comprovação da regularidade jurídica do terceiro, sendo 
recomendável (porém não impositiva) a exigência dos documentos 
previstos nos Incisos I ao VI deste Artigo, notadamente aqueles 
obtidos pela internet. Entretanto, circunstâncias específicas da 
contratação podem possibilitar o cumprimento desse requisito por 
meio de outros documentos indicativos da existência e formalidade 
perante a ordem jurídica e o mercado em que atua. Art. 11 Caso o 
proponente que apresentou a melhor proposta não seja habilitado, 
será convocado o seguinte para negociação, e assim sucessivamente, 
até que haja uma empresa habilitada, observado o valor estimado 
para a compra/contratação. § 1° Em caso de não restar nenhuma 
empresa habilitada, apta a fornecer, será realizado novo 
procedimento, nos termos do artigo 6°. § 2° Persistindo a ausência 
de fornecedores habilitados, poderá ser realizada a aquisição/
contratação nos mesmos termos do parágrafo 2º do artigo 15 deste 
regulamento. § 3º A observância do valor estimado para a compra/
contratação de que trata a parte final do caput será dispensada 
quando as propostas de preço comprovarem que o valor estimado 
esteja desatualizado ou fora da realidade do mercado. § 4º Os 
preços do banco de dados próprio do IMED, poderão ser utilizados 
como comprovação de preços de mercado, durante a fase de 
negociação. Art. 12 Todas as compras ou contratações deverão ser 
autorizadas e efetivadas das seguintes formas: I. Nos casos de 
ordem de compra serão autorizadas pelo Diretor Administrativo da 
unidade de saúde; lI. Nos casos de contrato pelo Diretor 
Administrativo da unidade de saúde previamente no Relatório de 
Compras e pelo Diretor Geral da unidade de saúde; e IlI. As compras/
contratações cujo valor global seja superior a R$ 100.000,00 serão 
autorizadas pelo Conselho de Administração do IMED, independente 
de convocação, sem prejuízo da autorização do Diretor Administrativo 
da unidade de saúde e do e pelo Diretor Geral da unidade de saúde. 
§ 1° A autorização do Conselho de Administração poderá se dar ad 
referendum sempre que a autorização prévia não for possível. § 2° 
O Diretor Geral da unidade de saúde e o Diretor Administrativo da 
unidade de saúde são hábeis para suprir mutuamente suas 
eventuais ausências, na assinatura dos Relatórios de Compras, das 
Ordens de Compras e dos Contratos, facultando-se ao Diretor 
Administrativo da unidade de saúde a delegação de poderes por 
meio de instrumento administrativo próprio. Art. 13 Os resultados de 
todas as compras/contratações, incluídas aquelas previstas no 
artigo 15, e as alienações serão disponibilizados no sítio eletrônico 
da IMED , durante a vigência do contrato de gestão, observadas 
minimamente as seguintes informações: I. Nos casos de ordem de 
compra. a) Nome da empresa. b) CNPJ. c) Descrição do item. d) 
Quantidade do item. e) Valor total. lI. Nos casos de Contrato. a) 
Nome da empresa. b) CNPJ. c) Objeto do contrato. d) Vigência do 
contrato. e) Valor mensal. f) Valor total. § Único - Os contratos e 
seus aditivos, também deverão ser disponibilizados, integralmente, 
no sítio eletrônico do IMED. Art. 14 Concluída a compra ou 
contratação cumprirá as áreas competentes o recebimento do bem 
ou do serviço, se de outra forma não for determinado: I. O Serviço de 
Almoxarifado é competente para o recebimento dos bens de 
consumo. lI. O Serviço de Patrimônio é competente para o 
recebimento de bens permanentes. IlI. O Serviço de Manutenção é 
competente para o recebimento de obras e serviços. IV. O Serviço 
de Engenharia Clínica é competente para o recebimento de serviços 
especializados realizados nos equipamentos médico-hospitalares e 
apoio ao Serviço de Patrimônio no recebimento de bens patrimoniais 
médico-hospitalares. §1º Ficam os referidos Serviços, da mesma 
forma responsáveis em atestar a conclusão da ordem de compra ou 
do contrato de acordo com as especificações neles contidos, e ainda 
pelo encaminhamento da Nota Fiscal para pagamento. §2º Nos 
contratos celebrados pelo IMED , bem como nas Ordens de 

Compras, devem constar a obrigação de que o fornecedor deixe 
registrado de forma impressa no corpo das notas fiscais emitidas e/
ou documentos equivalentes o número do Contrato de Gestão e 
seus aditivos a que a despesa se refere. Capítulo V: Das Exceções: 
Art. 15 Ficam excepcionalizados da publicidade prévia disposta no 
artigo 6° os seguintes casos: I. Contratação de concessionário ou 
permissionário de serviços públicos se o objeto do contrato for 
pertinente ao da concessão ou permissão. II. Contratação com 
empresas cujo objeto tenha o preço submetido a tabela controlada 
pelo governo, quando não for possível o estabelecimento da 
concorrência. III. Contratação de serviços de manutenção em que a 
desmontagem do equipamento, seja condição indispensável para a 
realização do orçamento, com a possibilidade de aumentar o dano 
do equipamento. IV. Quando o fornecedor for exclusivo para o objeto 
da compra ou contratação, desde que comprovada a exclusividade, 
através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércion 
local, pelo Sindicato ou equivalente, ou ainda por declaração do 
fabricante, vedada a preferência de marca. V. Contratação de 
empresa- -especializada oú profissional de notória especialização, 
assim entendido aqueles cujo conceito no campo de sua 
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, 
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe 
técnica ou outros requisitos relacionados com sua atividade, permita 
inferir que o seu trabalho é o mais adequado à plena satisfação do 
objeto a ser contratado. VI. Contratação de empresas públicas, 
entidades paraestatais, entidades sem fins lucrativos na área de 
educação profissional, encaminhamento para pesquisa científica, 
tecnologia, organizações sociais, universidades nacionais ou 
estrangeiras. VII. Aquisição/contratação cujo valor não exceda R$ 
35.200,00 por ano, considerado o valor total da aquisição e/ou 
contratação, vedado o fracionamento de despesas. VIII. Aquisição/
contratação realizada em caráter urgência ou emergência, 
caracterizada pela ocorrência de fatos inesperados e imprevisíveis, 
cujo não atendimento imediato seja mais gravoso importando em 
prejuízos ou comprometendo a segurança de pessoas ou 
equipamentos, reconhecidos pela administração. IX. Grave 
perturbação da ordem pública ou calamidade pública, cujo não 
atendimento imediato seja mais gravoso importando em prejuízos 
ou comprometendo a segurança de pessoas, equipamentos, 
patrimônio público ou particular sob responsabilidade do IMED , 
reconhecidos pela administração. X. Quando não acudirem 
interessados à seleção anterior devidamente publicada nos termos 
do artigo 6º e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem 
prejuízo para o objeto do contrato de gestão, mantidas, neste caso, 
todas as condições preestabelecidas. XI. Aquisição/contratação que 
utilizar dos valores registrados em Atas de Registros de preços 
vigentes, para formalizar negociação diretamente com fornecedor 
vencedor e propor a contratação nos mesmos moldes do Poder 
Público contratante. § 1º Nas hipóteses dos incisos IV, V e VI, deste 
artigo, a empresa contratada deverá comprovar a compatibilidade 
do preço praticado no mercado, por meio de, pelo menos, uma nota 
fiscal de outros clientes, com produtos/serviços idênticos ou 
similares, ou o Serviço de Compras poderá comprovar a 
compatibilidade de preços através de informações do banco de 
dados próprio, contratações realizadas pela administração pública, 
entidades públicas ou privadas do terceiro setor para validação do 
valor contratado. § 2º As compras ou contratações realizadas com 
fundamento nos Incisos VII, VIII, IX e X, deste artigo, serão realizadas 
por meio de pesquisa de mercado, mediante cotação de preços, 
sempre que possível junto a, no mínimo, 03 interessados, podendo 
essa ser realizada por telefone, e-mail ou orçamentos, devidamente 
registrada no respectivo processo de compras/contratação ou 
comprovar a compatibilidade do preço praticado no mercado, por 
meio de, pelo menos, uma nota fiscal de outros clientes, com 
produtos/serviços idênticos ou similares, ou o Serviço de Compras 
poderá comprovar a compatibilidade de preços através de 
informações do banco de dados próprio, contratações realizadas 
pela administração pública, entidades públicas ou privadas do 
terceiro setor para validação do valor contratado. § 3º As compras 
ou contratações realizadas com fundamento no Inciso XI, deste 
artigo, poderão ser aplicadas somente nos casos em que a licitação 
tiver sido promovida por órgão ou entidade da União, dos Estados 
ou do Distrito Federal, devendo constar no respectivo processo de 
compra/contratação a Ata de Registro de Preços que serviu de 
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referência para negociação, bem como cópia de sua publicação na 
Imprensa Oficial. Capítulo VI: Dos Contratos: Art. 16 O instrumento 
contratual é obrigatório para todas as contratações de obras, 
fornecimento e prestação de serviços contínuos, e para compras e 
serviços onde não haja entrega imediata, e facultativo nos demais 
casos em que o IMED puder substituir por outros instrumentos 
hábeis. § 1º Entende-se por compras/contratações para entrega 
imediata, aquelas cujo prazo de entrega seja de até trinta dias da 
emissão da ordem de compra. § 2º Ficam excepcionalizados da 
formalização de contratos, os seguintes casos de compras/
contratações: a) aquelas cujo prazo de entrega seja de até trinta 
dias da emissão da ordem de compra; b) aquelas cuja contratação 
de serviços de engenharia seja de valor inferior a R$ 150.000,00; e 
c) aquelas cuja aquisição âe bem ou serviço, exceto de engenharia, 
seja de valor inferior a R$ 80.000,00. § 3º Para os casos que se 
tratam as alíneas a, b, c do parágrafo anterior, o instrumento 
contratual será substituído pela ordem de compra, nos termo do 
Inciso VIII, artigo 2 deste Regulamento. 4º A ordem de compra 
passará a ter efeito de contrato quando ostentar a expressa 
concordância, através da assinatura do fornecedor no referido 
documento. Art. 17 Os contratos firmados com base neste 
regulamento estabelecerão, por escrito, com clareza e precisão, as 
condições para sua execução, expressas em cláusulas que estejam 
em conformidade com o instrumento de seleção e com a proposta a 
que se vinculam, devendo conter, no mínimo, cláusulas que 
estabeleçam necessariamente: I. A qualificação das partes; II. O 
objeto e seus elementos característicos, contendo a especificação 
da obra, do serviço, ou do bem; III. Os valores unitários e totais e as 
condições de pagamento; IV. O prazo de vigência do contrato; V. 
Quantitativos; VI. Direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes; VII. As penalidades cabíveis e, quando aplicável, os valores 
das multas; VIII. Os índices de reajuste e, quando aplicável, as 
garantias; IX. Os casos de rescisão; e X. Outras previamente 
estabelecidas no instrumento de seleção. § 1º Os contratos firmados 
pelo IMED terão vigência inicial de até 12 meses, salvo as situações 
devidamente justificadas. § 2° Os contratos firmados poderão ser 
prorrogados até o limite total de 60 meses, devendo o IMED, 
anualmente, nesses casos, comprovar que a prorrogação da avença 
atende ao princípio da economicidade, exceto os casos em que o 
fornecedor detiver o monopólio ou exclusividade da atividade. § 3° 
Os contratos firmados com recursos oriundos de contratos de 
gestão, deverão conter cláusula que disponha sobre a 
obrigatoriedade de rescisão contratual em caso de término do 
contrato de gestão. § 4° A determinação do prazo não será aplicada 
para os contratos de adesão, independentemente do termo adotado, 
assim compreendidos aqueles em que as cláusulas tenham sido 
aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas 
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que 
se possa discutir ou modificar seu conteúdo. § 5° As contratações 
realizadas por meio de contratos de adesão, à exceção daquelas em 
que houver monopólio ou exclusividade da atividade, deverão ser 
reavaliadas no prazo máximo de até 24 meses, podendo, em casos 
excepcionais devidamente justificados, estender por um período 
não superior a 12, com o objetivo de comprovar a vantajosidade da 
manutenção do contrato. Art. 18 As alterações contratuais por 
acordo entre as partes, desde que justificadas, e as decorrentes de 
necessidade de prorrogação, constarão de termos aditivos. § Único 
- Os contratos poderão ser aditados, nas hipóteses de acréscimo, 
que se fizerem necessários nas obras, serviços ou compras, até 
25% do valor inicial atualizado, e no caso particular de reforma 
predial ou de equipamento, até o limite de 50%, e poderão ser 
suprimidos em qualquer quantidade. Art. 19 O inadimplemento total 
ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao contratante 
o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de 
outras penalidades previstas no instrumento de seleção ou no 
contrato, inclusive a suspensão do direito de contratar com o IMED 
por prazo não superior a 1 ano. Art. 20 As relações contratuais 
estabelecidas pelo IMED com seus fornecedores e prestadores de 
serviços devem prever a obrigação de que as partes ajam de modo 
leal, responsável e probo, além de perseguir a boa fé, para repelir 
quaisquer ações intencionalmente desleais, injustas, desonestas, 
prejudiciais, fraudulentas ou ilegais, sempre ancorados nas ações 
de transparência pública Capítulo VII: Dos Procedimentos de 
Alienação: Art. 21 Nos procedimentos de alienação de bens móveis, 

nos casos em que o bem estiver em posse do IMED por força do 
Termo de Cessão e Permissão de Uso firmado com a Secretaria de 
Estado de Saúde, do Estado de Goiás, serão observados os 
procedimentos conforme a legislação em vigor aplicável a espécie. 
§ Único: O procedimento estabelecido neste regulamento se aplica 
exclusivamente aos bens públicos. Art. 22 A alienação de bens de 
que trata o Art. 20 se vincula a autorização expressa e controle 
patrimonial direto pela Secretaria de Estado da Saúde, devendo ser 
proposta pelo Superintendente Administrativo-Financeiro, e 
confirmada pelo Superintendente Executivo e pelo Conselho de 
Administração do IMED. § 1º Nas alienações, a modalidade de 
divulgação e forma de pagamento deverão observar as 
especificidades do bem a ser alienado e as condições do mercado, 
em consonância com a Lei nº 8.666/93, por se tratar de patrimônio 
público. § 2º A alienação de bens móveis integrantes do patrimônio 
público deverá ser precedida de autorização da Secretaria de Estado 
da Saúde de Goiás, cujo resultado financeiro deverá ser reinvestido 
no desenvolvimento das atividades especificadas no Contrato de 
Gestão, se de outra forma não for determinado. Art. 23 Os bens 
imóveis pertencentes ao Estado de Goiás dados em cessão e 
permissão de uso, bem como aqueles adquiridos pelo IMED com 
recursos públicos originados do Contrato de Gestão não poderão 
ser alienados em nenhuma hipótese, salvo os casos previstos e 
autorizados na forma da lei, cujo procedimento de alienação será 
realizado pelo poder público por meio de suas Secretarias. Art. 24 
Todos os bens móveis e imóveis cujo uso tenha sido autorizado ao 
IMED por meio de cessão e permissão de uso têm sua destinação e 
utilização exclusiva e vinculada à consecução dos objetivos do 
Contrato de Gestão. Capítulo VIII: Das Disposições Gerais: Art. 25 É 
proibido o recebimento de vantagens, de qualquer natureza, por 
qualquer colaborador da Instituição, em qualquer das fases do 
processo de contratação de obras, serviços, compras e alienações. 
Da mesma forma, fica proibido que conste nome, símbolos ou 
imagens que caracterizem ou favoreçam a promoção pessoal de 
autoridades ou empregados em publicidade de atos, programas, 
obras e serviços. Art. 26 É vedado ao IMED manter relacionamento 
comercial ou profissional com entidades privadas cujos dirigentes, 
diretores, sócios, gerentes colaboradores e/ou equivalentes sejam 
agentes públicos de poder, órgão ou entidade da administração 
pública estadual, bem assim com cônjuge, companheiro ou parente 
consaguíneo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3° 
grau, de dirigentes e/ou equivalentes da organização social os quais 
detenham poder decisório. Art. 27 O IMED se reserva no direito de 
revogar o processo de aquisição/contratação, por sua exclusiva 
conveniência, a qualquer tempo, desde que justificado no processo, 
antes da compra ou contratação, sem que caiba a qualquer 
proponente o direito de exigir compensação pecuniária ou 
indenização. Art. 28 Os termos deste regulamento se submetem ao 
controle estatal e social, por meio de sua aprovação pelo Conselho 
de Administração do IMED e pela Controladoria-Geral do Estado de 
Goiás em conformidade com o disposto no inciso VIII, do art. 4° e § 
Único, do art. 17, da Lei nº 15.503/05, do Estado de Goiás. Art. 29 
Revogam-se as disposições em contrário. Art. 30 Este Regulamento 
entrará em vigor após a sua publicação no Diário Oficial do Estado 
de Goiás. Uruaçu-GO, 03 de janeiro de 2022.
<#ABC#279646#62#329744/>

Protocolo 279646
<#ABC#279647#62#329745>

REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS PARA 
RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO

DE PESSOAL PARA O HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO 
NORTE-GOIANO (HCN)

Art. 1º Esse Regulamento tem por finalidade estabelecer os 
procedimentos que serão adotados pelo IMED - Instituto de 
Medicina, Estudos e Desenvolvimento, Organização Social, 
qualificada no âmbito do Estado de Goiás por meio do Decreto nº 
8.150/14, para o recrutamento, a seleção e a contratação de pessoal 
para o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (hcn), localizado 
na Avenida Galdino Moreira de Souza, nº 1230, Residencial Jardim 
Eldorado, Uruaçu - GO, CEP.: 76400-000, bem como caracterizar e 
definir os procedimentos padrão, identificando e conceituando os 
recursos a serem utilizados, em atendimento ao Contrato de Gestão 
nº 080/2021 - SES/GO). § 1º As normas estabelecidas nesse 
Regulamento serão aplicadas exclusivamente no âmbito das 
relações estabelecidas nos Contratos de Gestão celebrados com 
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Estado de Goiás, e serão regidas pela Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT. § 2º Os procedimentos especificados por esse 
Regulamento serão regidos pelos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade boa-fé, isonomia, 
julgamento objetivo, eficiência e probidade e, bem ainda, pela 
adequação aos objetivos do IMED. § 3º É vedada, nos termos da Lei 
Federal nº 9.029/95, a adoção de qualquer prática discriminatória e 
limitativa para efeito de acesso a relação de emprego, ou sua 
manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, 
situação familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as hipóteses de 
proteção ao menor previstas no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição Federal. § 4º Os procedimentos de recrutamento e 
seleção de pessoal serão realizados pela área de Recursos 
Humanos do IMED, por meio de técnicas e pessoal capacitado, 
facultada a realização por terceiro interposto, total ou parcialmente, 
obedecidos em quaisquer casos os procedimentos estabelecidos 
neste Regulamento. Art. 2º Para a finalidade deste regulamento 
considera-se: I. Recrutamento: toda atividade desenvolvida com o 
intuito de atrair candidatos interessados ao preenchimento de cargo, 
a partir de uma vaga com perfil e necessidade previamente definidos. 
II. Recrutamento externo: conjunto de técnicas e procedimentos que 
visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de 
ocupar cargos dentro da organização. III. Recrutamento misto: 
conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos 
internos e externos, potencialmente qualificados e capazes de 
ocupar cargos dentro da organização. IV. Cargo: composição de 
todas as atividades desempenhadas pelo profissional empregado 
que podem ser englobadas em um todo unificado e que figura em 
certa posição formal do organograma da empresa. V. Função: 
conjunto de tarefas ou de atribuições, sistemáticas e reiteradas. VI. 
Triagem: Análise comparativa entre as informações registradas pelo 
candidato no formulário de cadastro do currículo e os requisitos 
publicados da vaga. VII. Seleção: toda atividade desenvolvida para 
a escolha, dentre os candidatos triados, do profissional que melhor 
atende aos requisitos da vaga de trabalho oferecida. VIII. Pessoal: 
todos os profissionais que desempenham atividade vinculada aos 
objetivos da Instituição, com vínculo empregatício direto, não 
terceirizado. IX. Remanejamento: movimentação de pessoal entre 
setores ou entre unidades, no mesmo cargo. X. Promoção: alteração 
de cargo ou função, em linha ascendente, do profissional já 
empregado da Instituição, que, tendo participado de processo 
seletivo, for selecionado para novo cargo ou função. Art. 3º A 
Gerência Corporativa de Recursos Humanos será a responsável em 
orientar os procedimentos para o recrutamento e seleção de pessoal 
das Unidades. § único: A abertura do processo de recrutamento e 
seleção se dará mediante autorização expressa do Superintendente 
Executivo. Art. 4º A contratação de pessoal se dará pelo critério de 
recrutamento e seleção, podendo ser externa ou mista. Art. 5º O 
comunicado do recrutamento dar-se-á por meio de publicação no 
Diário Oficial do Estado de Goiás, contendo o “cargo” com indicação 
do sítio do IMED para consulta do edital com as informações 
adicionais acerca da vaga, com um prazo mínimo de três dias de 
antecedência. Art 6º O sítio do IMED informará obrigatoriamente o 
cargo, o número de vagas, a carga horária, salário, benefícios, perfil 
básico exigido para o cargo ou função, etapas do processo, 
conceitos/pesos atribuídos a cada uma das etapas, o endereço e 
prazo para o cadastro dos currículos. § único: Outros meios de 
comunicação, além do Diário Oficial do Estado de Goiás, poderão 
ser utilizados sempre que a administração julgar conveniente. Art. 
7º A inscrição dos candidatos, na fase de recrutamento dar-se-á 
através do cadastro eletrônico do currículo, através do sítio www.
imed.org.br, link ‘trabalhe conosco’. Art. 8º A seleção dos candidatos 
se dará obedecendo aos critérios tecnicamente admitidos, por meio 
de prova escrita e análise curricular, podendo ser conjugada a 
outros instrumentos como, avaliação psicológica, entrevista técnica, 
comprovação de experiência e/ou habilitação técnica- operacional, 
testes psicológicos, provas situacionais entre outros legalmente 
admitidos, desde que previamente previstos e divulgados no edital. 
Art. 9º A prova escrita, de caráter classificatório e eliminatório, é a 
fase da seleção que consiste em aferir o candidato nas matérias de 
conhecimento geral e/ou vinculadas à área de trabalho em que 
desenvolverá o seu exercício funcional. § único: A prova escrita 
será aplicada em dia, horário e local previamente informados no sítio 
do IMED. Art. 10 A análise curricular, de caráter classificatório, é a 

fase da seleção que consiste na verificação da habilitação e/ou 
qualificação profissional e da experiência para o cargo pretendido. § 
único: A data, horário e local para entrega do currículo e dos 
respectivos documentos comprobatórios serão previamente 
informados no sítio do IMED. Art. 11 O peso para os fins de 
pontuação e classificação da prova escrita e da análise curricular, 
será expresso no respectivo edital. Art. 12 A avaliação psicológica, 
de caráter eliminatório, é a fase da seleção que consiste da entrevista 
psicológica e/ou aplicação de testes comportamentais. § 1º Esta 
etapa será conduzida, obrigatoriamente, pela área responsável pela 
seleção, através de seu quadro de psicólogos, ou a critério da 
administração, através de empresa de consultoria ou profissionais 
da área de psicologia contratados especificamente para este fim. § 
2º Após aferição dos testes aplicados e/ou entrevista psicológica, o 
psicólogo avaliador recomendará ou não recomendará o candidato 
para ocupar o cargo pretendido. § 3º A data, horário e local para a 
realização da avaliação psicológica serão previamente informados 
no sítio do IMED. Art. 13 A entrevista técnica, de caráter eliminatório, 
é a fase da seleção que tem por objetivo verificar as informações 
contidas no currículo, as habilidades do candidato, seu domínio na 
área pretendida, sua disponibilidade para atuar em conformidade 
com as exigências do cargo e determinações legais, bem como sua 
disponibilidade para início das atividades e condições de submeter- 
se aos horários estabelecidos. Art. 14 O remanejamento de 
empregados é critério de preenchimento de cargos e se dará sempre 
mediante observação e avaliação de desempenho, autorizado pelos 
Diretores das Unidades, com a expressa concordância do 
empregado remanejado. § único: O remanejamento só poderá ser 
autorizado com a condição de não acarretar prejuízos e/ou 
transtornos a área de origem, nem ao empregado remanejado, 
ressalvado o disposto na CLT e legislação esparsa. Art. 15 O 
preenchimento de função, de chefia e assessoria, previsto no 
organograma, por se tratar de atividades de liderança e gestão, será 
de livre escolha do Diretor das Unidades ou do Superintendente 
Executivo, observados os critérios da qualificação técnica e da 
fidúcia para o desempenho da função, ouvido o Recursos Humanos, 
e autorizado pelo Superintendente Executivo. Art. 16 Os Diretores 
de Unidades são de livre escolha do Conselho de Administração, 
observados os critérios da qualificação técnica e da fidúcia, ouvido o 
Superintendente Executivo do IMED. Art. 17 Para os casos dos 
artigos 15 e 16 fica vedada a contratação de cônjuge, companheiro 
ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 
3º (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, Secretários de 
Estado, Presidentes de autarquias, fundações e empresas estatais, 
Senadores e Deputados Federais e Estaduais, Conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado e Municípios, especificamente do 
Estado de Goiás, bem como dos Diretores e Superintendentes do 
IMED. Art. 18 O IMED manterá, para fins de divulgação das vagas e 
inscrição em seus processos seletivos, um sítio na internet - www.
imed.org.br, onde os Candidatos interessados poderão tomar 
conhecimento e se inscrever para os processos seletivos em aberto. 
§ 1º Os candidatos triados para os processos seletivos em aberto 
deverão comparecer em dia/horário publicados no sítio do IMED 
para participação em cada uma das etapas do Processo Seletivo. § 
2º Após a publicação do comunicado de recrutamento de que trata o 
artigo 5º, o sítio do IMED na internet será o canal de comunicação 
com os candidatos para todas as etapas do processo seletivo, 
informações gerais, comunicação de data, horário e local da 
realização de cada etapa do processo seletivo e suas eventuais 
alterações, bem como da divulgação dos resultados e convocação 
para cada uma das etapas. § 3º O IMED poderá, a seu critério, 
convocar os candidatos aprovados em processo seletivo, cujo 
resultado final tenha sido publicado a menos de 6 (seis) meses para 
o mesmo cargo. § 4º A convocação de que trata o parágrafo anterior 
obedecerá a ordem de classificação, sendo automaticamente 
desclassificado o candidato que, convocado, não comparecer no 
dia, horário e local determinados na convocação. Art. 19 Os 
candidatos classificados acima das vagas divulgadas constituirão 
cadastro de reserva com validade de 6 (seis) meses, em 
conformidade com o § 3º, do artigo 17, não se consubstanciando em 
garantia de contratação, mas em mera expectativa de direito. § 
único: A utilização do cadastro de reserva é uma faculdade do 
IMED, que, para tanto, avaliará as especificidades da vaga para a 
utilização do cadastro de reserva. Art. 20 O Processo de Seleção de 
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Pessoal do IMED obedecerá às seguintes etapas: I. A Primeira 
Etapa, consistirá na publicação de comunicado no Diário Oficial do 
Estado de Goiás, que dará publicidade da abertura de processo 
seletivo para contratação de pessoal, constando o nome do cargo e 
o endereço eletrônico do IMED www.imed.org.br, onde o interessado 
obterá todas as informações da vaga no edital próprio II. A Segunda 
Etapa será a divulgação do edital no sítio do IMED, constando o 
cargo, número de vagas, carga horária, salário, benefícios, etapas 
do processo, conceitos/pesos atribuídos a cada uma das etapas, 
perfil básico, endereço e prazo para o cadastro dos currículos. a) 
Todas as vagas publicadas ficarão abertas para inscrição de 
candidatos pelo período de quatro dias úteis, podendo ser prorrogado 
a critério da administração, devidamente justificado. b) Os 
interessados deverão acessar o sítio do IMED e se inscrever para a 
vaga que pretende concorrer, sendo vedada a inscrição em dois ou 
mais processos, concomitantemente. III. A Terceira Etapa é a 
triagem curricular, que consiste na análise comparativa entre as 
informações registradas no currículo cadastrado pelo candidato no 
sítio do IMED e os requisitos publicados da vaga. a) A ausência de 
informações capazes de qualificar o candidato em face dos requisitos 
exigidos para o cargo ensejará na não convocação do candidato 
para as etapas subsequentes. b) A relação dos candidatos cujos 
currículos foram triados para a vaga será publicada no sítio do 
IMED. c) Todas as informações qualitativas e quantitativas inerentes 
aos requisitos exigidos para a vaga deverão ser comprovadas pelo 
candidato, por meio de documentos hábeis, que deverão ser 
encaminhados no dia, horário e local que será publicado no sítio do 
IMED. IV. A Quarta Etapa será classificatória constituirá de prova 
escrita e/ou análise curricular. a) Para a seleção do candidato serão 
utilizados critérios objetivos de classificação, em uma ou duas fases, 
por meio análise curricular, observadas as características da vaga 
previamente divulgadas no edital. b) No caso da classificação se dar 
em duas fases, pela aplicação de prova escrita e análise curricular, 
o edital deverá informar o peso de cada uma delas. c) Sendo 
adotado o critério classificatório em uma única fase, pela aplicação 
da prova escrita, o edital informará os critérios de pontuação e de 
ponto de corte. d) Sendo adotado o critério classificatório em uma 
única fase, pela análise curricular, o edital informará quais as 
condições de pontuação por titulação e experiência e quando 
aplicável, o peso. e) A prova escrita, de caráter objetivo, conterá 
questões objetivas com conteúdo de conhecimentos gerais e/ou 
conhecimentos específicos, conforme requeira o perfil da vaga, 
previamente divulgado no edital. f) O edital definirá os critérios de 
desempate. V. A Quinta Etapa terá finalidade classificatória e/ou 
eliminatória e Consistirá de uma ou algumas das avaliações 
psicológicas, previamente informadas no edital. a) Testes 
Psicológicos, por meio de testes psicométricos e/ou testes de 
personalidade. b) Técnicas Vivenciais, por meio de um ou algum 
dos métodos de dinâmica de grupo, psicodrama e entrevista 
comportamental. c) Art. 21 A contratação do candidato selecionado 
se efetivará mediante: I. conveniência administrativa e operacional; 
II. disponibilidade financeira; III. entrega da documentação completa, 
conforme requisitos descritos no instrumento de divulgação da vaga; 
IV. apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, 
declarando apto o candidato a exercer as funções que dele serão 
exigidas e V. demais dispositivos estatutários e previsão legal. Art. 
22 A administração do IMED deverá disponibilizar os meios 
necessários para a realização do recrutamento e seleção. § único: 
Todos os documentos relacionados ao recrutamento e seleção 
deverão ser processualizados e/ou digitalizados e arquivados no 
Recursos Humanos da Unidade, por um período de dez anos, 
facultado o acesso às informações aos interessados, resguardada a 
imposição de sigilo profissional. Art. 23 A eficácia dos termos deste 
regulamento se submete ao controle estatal e social, por meio de 
sua aprovação pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás e pelo 
Conselho de Administração do IMED, em conformidade com o 
disposto no § único, do art. 17 e inciso VIII, do art. 4º, da Lei nº 
15.503/05, do Estado de Goiás. Art. 24 Revogam-se as disposições 
em contrário. Art. 25 Este Regulamento terá vigência após sua 
publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás. Uruaçu-GO, 03 de 
janeiro de 2022.
<#ABC#279647#64#329745/>

Protocolo 279647

<#ABC#279686#64#329788>

Juvino Campagnolo, torna público que REQUEREU junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) de Rio Verde- 
GO, a Licença de Instalação (Ampliação) referente ao Processo 
nº 2014040274 para atividade de Suinocultura (Sistema Vertical 
Terminador- SVT), localizada na Fazenda Talhado- Lugar Irara, 
Rod. GO 174 sentido Rio Verde/ Aparecida do Rio Doce, km 35 à 
direita, Zona Rural, Rio Verde- GO.
<#ABC#279686#64#329788/>

Protocolo 279686
<#ABC#279689#64#329791>

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE 
ASSOCIAÇÃO

Assembleia Geral Ordinária
Alto Retiro Evangélico de Anápolis
CNPJ N. 00.001.081/0001-44

ALTO RETIRO EVANGÉLICO DE ANÁPOLIS, sediado na Av. Sto 
Antônio, Qd 01, Lts. 17 e 18, Bairro Santo Antônio, Anápolis-GO, 
representada por sua Presidente ESTELAMAR BORGES DE 
JESUS, CONVOCA através do presente edital, os Associados para 
a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em Anápolis-GO, 
no dia 07/02/2022 na Rua Manoel D’Abadia, N. 113, Aquarius 
Shopping, Escritório Naves & Advogados Associados, Setor Central, 
Anápolis-GO, sendo a 1ª chamada às 08h com o quórum mínimo 
legal de 50% + 1 dos associados e 2ª chamada às 09h com qualquer 
quórum, nos termos do Estatuto desta, com a seguinte ordem do dia:

1. Eleição e posse da diretoria;
2. Esclarecimentos e deliberações afins à nova diretoria;
3. Prestação de contas da administração.

Alto Retiro Evangélico de Anápolis  - A.R.E.A.
<#ABC#279689#64#329791/>

Protocolo 279689
<#ABC#279725#64#329838>

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE VALPARAÍSO DE GOIÁS, autarquia municipal, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 
09.456.779/0001-29, a Quadra 01, lote 15/18, Área Especial, Jardim 
Céu Azul, CEP 72.870-324, Valparaíso de Goiás, torna público 
que estará realizando, a partir do dia 25/01/2022, inscrições para 
credenciamento de pessoas jurídicas visando realização de exames, 
consultas e terapias para atender as necessidades dos assistidos 
do IPASVAL SAÚDE, nos termos da Lei 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. O edital poderá ser obtido na sede da IPASVAL SAÚDE 
ou no site ipasval.go.gov.br. Valparaíso de Goiás-GO,24/01/2022. 
MARIA MONICA NORONHA SANTOS - Presidente da Comissão 
de Licitações
<#ABC#279725#64#329838/>

Protocolo 279725
<#ABC#279741#64#329855>

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
JW Empreendimentos Imobiliarios Eireli, CNPJ: 12.218.050/0001-29, 
com sede na Alameda Liberdade, nº 440, Qd. A, Lt. 02, Setor 
Jaó, Goiânia/GO e Viver Bem Empreendimentos Imobiliários e 
Participações Ltda. CNPJ: 09.167.467/0001-03, com sede na Av. 
T-1, N. 1536, sala 107, Gal. Donato Ferreira, St. Bueno, Goiânia/
GO, pelo presente edital vem, em última notificação, intimar os 
Promitentes Compradores abaixo citados, todos do Residencial 
Maria Amélia, estando em local incerto e não sabido, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação 
deste edital, efetue a purgação da mora, mediante o pagamento das 
importâncias relativas às parcelas vencidas e não pagas, devendo 
ser acrescido das parcelas que vencerem até o efetivo pagamento, 
devidamente atualizadas, além dos encargos legais, inclusive 
tributos, as despesas de intimação e publicação de edital e os 
emolumentos, sob pena de rescisão dos contratos de Compromisso 
de Compra e Venda firmado entre as partes, conforme art. 32 da 
Lei 6.766/79: Quadra 03, Lote 10: Advoelson Ribeiro de Almeida, 
CPF: 795.891.701-53; Quadra 03, Lote 11: Advoelson Ribeiro de 
Almeida, CPF: 795.891.701-53; Quadra 03, Lote 31: CDBF Serviços 
Financeiros Ltda-ME, CNPJ: 11.402.418/0001-41 e Cornelio 
Dias Barbosa Filho, CPF: 212.676.001-44; Quadra 06, Lote 20: 
Advoelson Ribeiro de Almeida, CPF: 795.891.701-53; Quadra 06, 
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Lt. 07: Sebastião Antonio Alves da Silva, CPF: 252.967.011-00 e 
Divina Maria Pires da Silva, CPF: 363.435.791-68; Quadra 07, Lote 
06: Ricardo Calaça da Costa, CPF: 011.715.631-08; Quadra 07, Lt. 
23: Aluisio Neto de Oliveira, CPF: 000.211.901-35 e Chiara Lubich 
Fernandes Netto Xavier Oliveira, CPF: 025.674.891-85; Quadra 10, 
Lote 17: Walas Alecrim de Souza, CPF: 045.815.625-62; Quadra 11, 
Lt. 15: Adriano Marinho de Oliveira, CPF: 743.829.421-8 7; Quadra 
12, Lt. 16: Rafael de Jesus Silva, CPF: 037.513.021-74; Quadra 14, 
Lote 33: Marcos Vinicius de Freitas, CPF: 013.626.961-37 e Mariana 
Bento de Oliveira Freitas, CPF: 020.577.411-33; Quadra 15, Lote 
18: Barbosa e Dias Ltda., CNPJ: 17.292.874/0001-62 e Cornelio 
Dias Barbosa Filho, CPF: 212.676.001-44; Quadra 21, Lote 31: 
Aldilene Lourenço da Silva, CPF: 885.448.931-04; Quadra 26, Lote 
04: Lazaro Domingues Junior, CPF: 865.286.961-87; Quadra 26, 
Lote 05: Lazaro Domingues Junior, CPF: 865.286.961-87
<#ABC#279741#65#329855/>

Protocolo 279741
<#ABC#279750#65#329865>

EUCLIDES WICAR DE CASTRO PARENTE PESSOA FILHO, 
inscrito no CPF 285.039.021- 68, torna público que RECEBEU da 
Secretaria Municipal de Assuntos Econômicos e Meio Ambiente 
de Formosa de Goiás, a Licença Ambiental Simplificada (LAS - 
Renovação), com validade de dois (02) anos, para um TANQUE 
PULMÃO, localizado na FAZENDA BOA ESPERANÇA, ZONA 
RURAL DE FORMOSA DE GOIÁS.
<#ABC#279750#65#329865/>

Protocolo 279750
<#ABC#279755#65#329870>

FRANCIEL NUNES MACHADO 03934158137, inscrito no CNPJ 
n° 39.268.355/0001-00, torna público que RECEBEU da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Niquelândia/GO - SEMMA, a Licença 
Ambiental Simplificada (LAS) para a atividade de FABRICAÇÃO DE 
ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS, localizada 
na Rua Boa Vista, n° 01, quadra 41, lote 10, Setor Evereste, 
Niquelândia, Goiás.
<#ABC#279755#65#329870/>

Protocolo 279755
<#ABC#279563#65#329653>

Edital 001/2022 - Processo Seletivo
O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E 
HUMANO - IDTECH, no uso de suas atribuições, tendo em vista 
o que estabelece os Contratos de Gestão de n.os 024/2012 e 
070/2018, firmado com o Governo do Estado de Goiás, por meio 
da Secretaria de Estado de Saúde, torna pública a realização de 
PROCESSO SELETIVO, visando a contratação de multiprofissionais 
e formação de cadastro reserva, para desempenhar atividades no 
âmbito do Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi - HGG e Hemocentro 
Estadual Coordenador Professor Nion Albernaz - HEMOGO. As 
inscrições gratuitas acontecerão no período de 27 a 31 de janeiro 
de 2022 e serão realizadas somente pelo endereço eletrônico www.
idtech.org.br aba “Trabalhe Conosco”, área do candidato. Para mais 
informações ligue 3209-9700.
<#ABC#279563#65#329653/>

Protocolo 279563
<#ABC#279621#65#329718>

Aviso de Edital

O Instituto de Gestão e Humanização - IGH torna público que 
instaurou os seguintes processos seletivos no HMI - HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL: 009/2022 - HMI, objetivando a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços médicos de eco-
dopplercardiograma pediátrico e fetal; 010/2022 - HMI, objetivando 
a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
médicos de cardiologista pediátrico; 011/2022 - HMI, objetivando 
a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
médicos de eletroencefalograma; 012/2022 - HMI, objetivando a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
médicos de Neuropediatria. O edital estará disponível no website 
www.igh.org.br, link referente a Processos Seletivos da respectiva 
unidade.

Comissão de Processo Seletivo IGH
<#ABC#279621#65#329718/>

Protocolo 279621

<#ABC#279623#65#329720>

Aviso de Edital

O Instituto de Gestão e Humanização - IGH torna público que 
instaurou o processo seletivo 002/2022 - MNSL, objetivando a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
médico de anestesiologia, 003/2022 - MNSL, objetivando a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
médico de neonatologia, todos em prol da Maternidade Nossa 
Senhora de Lourdes - MNSL. O edital estará disponível no website 
www.igh.org.br, link referente a Processos Seletivos da respectiva 
unidade.

Comissão de Processo Seletivo IGH
<#ABC#279623#65#329720/>

Protocolo 279623
<#ABC#279720#65#329830>

AGIR
AVISO DE PUBLICAÇÃO

A Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde 
- AGIR, pessoa jurídica de direito privado, gestora do Centro 
Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo 
- CRER, Hospital Estadual da Criança e Adolescente - HECAD, 
Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Colônia Santa 
Marta - HDS, do Hospital Estadual de Urgências Governador 
Otávio Lage Siqueira - HUGOL, torna público que, a partir de hoje, 
receberá proposta para a seguinte Carta Cotação:

Carta Cotação nº Descrição
OCP99.2022.023.01177 - 
HECAD

Aquisição de Berços Aquecidos 
Neonatal.

Todas as informações referentes às Cartas Cotações acima 
encontram-se a disposição dos interessados no site http://www.
agirsaude.org.br/, no link compras e no endereço: Avenida Olinda 
com a Avenida PL-3, QD. H-4, Lts 1, 2 e 3, Edifício Lozandes 
Corporate Design, Torre Trade Tower, Laje Corporativa, 18º andar, 
Parque Lozandes, Goiânia-GO, CEP: 74.884-120, telefones: (62) 
3995-5475, (62) 3995-5473.

Serviço de Compras
<#ABC#279720#65#329830/>

Protocolo 279720
<#ABC#279512#65#329595>

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, Goiás, através 
de sua PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Rua Rio da Prata nº 
662, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ n. 02.320.406/0001-87, 
por intermédio de sua Comissão Permanente Licitações designados 
pelo Decreto n° 1.146/2021, torna público para conhecimento dos 
interessados, que está disponível edital de CONCORRÊNCIA 
n° 001/2022, que tem por objeto a Concessão da exploração de 
Serviços Funerários do Município de São Luís de Montes Belos - 
GO, para 02 (duas) empresas, pelo prazo de 10 (dez) anos, nos 
limites do Município, em conformidade com o disposto na Lei 
Municipal n° 1.332/99 e demais legislação aplicável, com abertura 
no dia 25 de fevereiro de 2022 às 09h00min, regido pela Lei Federal 
8.666/93 e posteriores alterações. O edital poderá ser obtido no 
endereço acima citado ou no site www.saoluisdemontesbelos.
go.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da 
Prefeitura Municipal no endereço acima mencionado, em horário de 
expediente, pelos telefones (64) 3671-7025 e pelo e-mail: licitacao@
saoluisdemontesbelos.go.gov.br. Prefeitura Municipal de São Luís 
de Montes Belos - Go, aos 24 de janeiro de 2022. Lecival Pires 
Nogueira - Presidente da CPL.
<#ABC#279512#65#329595/>

Protocolo 279512
<#ABC#279513#65#329597>

O Fundo Municipal de Saúde de São Luís de Montes Belos, Goiás, 
por intermédio do Pregoeiro Oficial, designado através do Decreto 
nº 1.146/2021, de 08 de novembro de 2021, com base na Lei nº 
10.520/02, Decreto nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 727/2017, 
Lei nº 123/2006, com aplicação subsidiária às disposições da Lei nº 
8.666/93 e demais legislações aplicáveis, torna público as licitações 
na modalidade Pregão Eletrônico, pelo sistema de REGISTRO DE 
PREÇOS do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, no modo de disputa 
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ABERTO, sendo o seguinte: Pregão Eletrônico SRP Nº 001/2022, 
para o registro de preços para a aquisição de testes rápidos, para 
atender à demanda da Rede Municipal de Saúde, início da Sessão 
de Disputa de Preços: às 08h30min do dia 03 de fevereiro de 2022. 
Local para acesso: www.comprasgovernamentais.gov.br. Poderão 
participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem 
toda a documentação por ela exigida para o respectivo cadastramento. 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF). A íntegra do edital poderá ser obtida através do site 
acima ou endereço eletrônico: www.saoluisdemontesbelos.go.gov.
br ou na sede da prefeitura, no endereço: Rua Rio da Prata nº 662, 
Centro, São Luís de Montes Belos, Goiás, em dias úteis, de segunda 
a sexta, das 08:00hs às 11:00hs e 13:00hs às 17:00hs. Informações 
pelo telefone: (64) 3671 7025 ou através do e-mail: licitacao@sao-
luisdemontesbelos.go.gov.br. São Luís de Montes Belos, Goiás, 24 
de janeiro de 2022. Albertino de Paula Júnior - Pregoeiro
<#ABC#279513#66#329597/>

Protocolo 279513
<#ABC#279555#66#329641>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS/GO 
- PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO 
POR PRAZO DETERMINADO EM ATENDIMENTO ESPECÍFICO 
AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER - MAIS, 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER 
E TURISMO - EDITAL Nº 001/2022 - A Prefeitura Municipal de 
São Luís de Montes Belos, Goiás, através da Secretaria Municipal 
de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, faz saber aos interessados 
que, nos termos do art. 37, inciso IX da Constituição Federal, e Lei 
Municipal nº 2.489/2022 e demais instrumentos legais, torna público 
que realizará Processo Seletivo Simplificado para provimento 
temporário de 11 (onze) vagas para atendimento ao Programa 
de Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais (PIEL +), para cumprir as 
prerrogativas do programa supracitado e, ainda, para formação 
de cadastro de reserva para aproveitamento, na medida em 
forem surgindo vagas, no limite de vagas criada pela lei municipal 
supracitada e na validade estabelecida, regido pela legislação 
pertinente e demais disposições regulamentares contidas no Edital 
Normativo e seus anexos. Inscrições no período de 24/01/2022 
à 28/01/2022, exclusivamente no corredor anexo ao prédio da 
Prefeitura Municipal de São Luís de Montes Belos, Goiás, situada 
na Rua Rio da Prata, nº 662, Centro, no horário das 08h00min às 
11h00min e das 13h00min às 17h00min. São Luís de Montes Belos, 
Estado de Goiás, aos 24 dias do mês de janeiro de 2022. Marciel 
Ferreira da Silva, Comissão Organizadora e de Avaliação.
<#ABC#279555#66#329641/>

Protocolo 279555
<#ABC#279589#66#329682>

EXPRESS REFORMA E COMERCIO DE PNEUS LTDA, torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Aparecida de Goiânia (SEMMA), a Renovação da Licença de 
Operação, atividades de Reforma de Pneumáticos usados, sito 
à, Av. Eurípedes Menezes , Qd 005, Lts 33/34 Pq. Industrial Vice 
Presidente José Alencar, Aparecida de Goiânia/GO.
<#ABC#279589#66#329682/>

Protocolo 279589
<#ABC#279636#66#329734>

INFORMO QUE: M&D ALIANÇA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 33.323.406/0001-64, Recebeu 
da SMMA-Alexânia a Licença Ambiental Prévia N.º 076/2021, 
com validade até 30/06/2023 para Implantação de Condomínio 
Urbanístico de Gestão Autônoma (Condomínio Aquários), na 
Fazenda Barreirinho da Fazenda, ZEITA, Alexânia-GO.
<#ABC#279636#66#329734/>

Protocolo 279636
<#ABC#279637#66#329735>

INFORMO QUE: M&D ALIANÇA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 33.323.406/0001-64, torna público 
que requereu a SMMA-Alexânia, a Licença Ambiental de Instalação 
p/ Condomínio Urbanístico de Gestão Autônoma (Condomínio 
Aquários), na Fazenda Barreirinho da Fazenda, ZEITA, 
Alexânia-GO.
<#ABC#279637#66#329735/>

Protocolo 279637
<#ABC#279638#66#329736>

AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 001/2022

A Pregoeira do Município de Goiás, Estado de Goiás, TORNA 
PÚBLICO o aviso de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
001/2022, tipo: Menor preço. Objeto: Constitui objeto da presente 
licitação a escolha da (s) melhor (es) proposta (s) para Aquisição de 
01 (um) veículo 0 km para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Goiás (Secretaria de Turismo e Desenvolvimento 
Econômico), conforme convenio 041/2021 celebrado entre o 
Município de Goiás e a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), 

na forma e condições da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 
8.666/1993, consoante às condições e especificações estabelecidas 
no termo de referência (anexo I). Recebimento de Propostas: Das 
07h30min do dia 25/01/2022 até às 08h00min do dia 04/02/2022. 
Abertura das Propostas: 04/02/2022 às 08h01min. Data e Hora do 
início da Sessão de Disputa de Preços: 04/02/2022 às 09h01min. 
O edital estará disponível na Plataforma Eletrônica: http://www.
bll.org.br e no site http://www.prefeituradegoias.go.gov.br. Mais 
informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal 
de Goiás, na Praça da Bandeira, nº 01, Centro, Goiás-GO, fone: 
(62) 3371-7726, no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h 
às 17h00min. Município de Goiás, 24 de janeiro de 2022. ROSANE 
GERMANA DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS. Pregoeira.
<#ABC#279638#66#329736/>

Protocolo 279638
<#ABC#279713#66#329822>

UniRV - Universidade de Rio Verde
Extrato de Contrato n. 004/2022

1. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços 
de plataforma de distribuição de áudio e vídeo (streaming) dedicado 
sob demanda (vod-vídeo on demand) e link ao vivo (mochilink), 
para atender às demandas da UniRV - Universidade de Rio Verde. 
Processo Licitatório n. 085/2021; Pregão Eletrônico n. 023/2021. 
Contrato n. 004/2022. Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
Contratada: ZOEWEB PLAY LTDA; CNPJ n.08.154.331/0001-98; 
Vigência: 06/01/2022 a 06/01/2023. Dotação Orçamentária: 05.
0525.12.364.6025.2129.339040. Maiores informações: Contrato 
publicado na íntegra no site da UniRV.
<#ABC#279713#66#329822/>

Protocolo 279713
<#ABC#279714#66#329824>

UniRV - Universidade de Rio Verde
Extrato de Contrato n. 006/2022

1. Objeto: Contratação de empresa especializada em 
serviços de calibração de prensa de concreto da Faculdade de 
Engenharia Civil, atendendo as demandas da UniRV - Universidade 
de Rio Verde. Processo de Dispensa (Art. 75, inciso II), protocolo 
n. 4203/2021, em conformidade com dispositivos da Lei n. 
14.133/2021. Contrato n. 006/2022. Valor: R$ 11.996,50 (onze mil, 
novecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos). Contratada: 
EMBRACAL - EMPRESA BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO LTDA; 
CNPJ n.64.542.079/0001-65; Vigência: 10/01/2022 a 30/06/2022. 
Dotação Orçamentária: 05.0525.12.364.6027.2132.339039. Maiores 
informações: Contrato publicado na íntegra no site da UniRV.
<#ABC#279714#66#329824/>

Protocolo 279714
<#ABC#279718#66#329829>

UniRV - Universidade de Rio Verde
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços n. 001/2022 - Tipo: Menor Preço
Processo Licitatório n. 006/2022

Empreitada Global

A UniRV - Universidade de Rio Verde, Estado de Goiás, torna 
público para conhecimento dos interessados, que realizará no 
dia 10 de fevereiro de 2022, às 08h00min, Licitação Pública na 
modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço, tendo por 
objeto a contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia para a construção do Departamento de Logística e 
Patrimônio daUniversidade de Rio Verde, campus Rio Verde. Os 
interessados obterão o Edital e maiores informações pelo site: http://
www.unirv.edu.br/licitacoes.php ou no Departamento de Licitações 
situado na Fazenda Fontes do Saber, Campus Universitário, Prédio 
Administrativo, fone (64) 3620-3018, em horário de expediente: 
07h00min às 11h00min ou 13h00min às 17h00min.

Rio Verde/GO, 25 de janeiro de 2022.
Iria Daniela Pereira Freitas

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
<#ABC#279718#66#329829/>

Protocolo 279718
<#ABC#279743#66#329857>

Cerâmica 3 irmãos eireli, inscrita no CNPJ 36.853.331/0001-11, 
torna público que requereu da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, a licença de 
funcionamento, LF vigente: n° processo: 4370/2011, Licença n° 
1194/2013, validade: 07.06.2022 para a atividade de Fabricação de 
Telhas, Tijolos e Outros Artigos de Barro, situada na Rod. GO 010, 
s/n°, Km 05 à Direita, Zona Rural, Município de Vianópolis-GO, CEP: 
75.265-000.
<#ABC#279743#66#329857/>

Protocolo 279743
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