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Pública, sem prejuízo de suas funções atuais, para responder pelas 
atribuições do cargo de Gerente de Gestão Institucional, no período 
de 11 a 20 de janeiro de 2021, em substituição ao servidor Carlos 
Eduardo Evangelista, CPF/MF: 716.758.921-72, titular do cargo, 
enquanto perdurar o gozo de suas férias regulamentares.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Goiânia, aos 10 dias do mês de dezembro de 2020.

LINCOLN TEJOTA
Vice-Governador
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RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO N.º 10/2017

PUBLICADO EM 03 DE SETEMBRO DE 2020 - DIÁRIO OFICIAL/
GO N.º 23.379

1. Processo nº. 201700012000052
2. Referência Inciso II do artigo 57 da Lei º 

8.666/1993;
3. Identificação Contrato n.º 10/2017
4. Objeto Prorrogação do contrato pelo período 

de 12 (doze) meses, cujo objeto é a 
Prestação de Serviço de Telefonia 
Fixa Comutada (STFC), abrangendo 
serviços locais e de longa distância; 
com reajuste contratual de 2,39% 
com base na variação do IPCA/IBGE, 
apurados no período de ABRIL/2019 a 
ABRIL/2020

5. Valor do Contrato R$ 52.286,14 (cinquenta dois mil 
duzentos e oitenta e seis reais e 
quatorze centavos)

6. 
Partes

CNPJ Contratante 01.409.580/0002-19
Contratada Onde se lê: 

76.535.764/0001-53
Leia-se: 
76.535.764/0001-43

Nome/Razão 
Social

Contratante Vice-Governadoria do 
Estado de Goiás

Contratada OI S/A EM 
RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL

7.  Início da Vigência  a partir de 11 de agosto de 2020. 
8. Dotação 
Orçamentária/ Natureza 
de Despesa/ Fonte de 
Recursos
Empenho

2020.13.01.04.122.4200.4205.03
3.3.90.39.31
100
2020.1301.006.00045

9. Data de assinatura 11 de agosto de 2020
10. Sujeição à 
Legislação Vigente

Lei n° 8.666/93

<#ABC#209690#9#248279/>

Protocolo 209690

Secretaria de Estado da Administração
<#ABC#209860#9#248472>

Portaria nº 438/2020 - SEAD
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 19 da Lei nº 20.491, de 
25 de junho de 2019 e o Decreto nº 9.751, de 30 de novembro de 
2020, que dispõe sobre as medidas de gestão de pessoas do Poder 
Executivo do Estado de Goiás durante a situação de emergência em 
saúde pública; e
CONSIDERANDO, ainda, o deferimento da liminar do Mandado de 
Segurança nº 5624806-41.2020.8.09.0000;
RESOLVE:
Art. 1º. Os servidores de que trata o § 2º do art. 4º do Decreto nº 
9.751, de 30 de novembro de 2020, que estavam em regime de 
teletrabalho ou de desocupação funcional por calamidade pública 
- DFCP antes do dia 07 de dezembro de 2020 e se enquadram nos 

motivos enumerados nos incisos do referido artigo, continuarão em 
teletrabalho ou em DFCP após esta data, desde que procedam à 
comprovação estabelecida.
§ 1º. Os servidores que estavam nos regimes de teletrabalho e 
DFCP em função dos incisos III e V do § 1º do art. 5º do Decreto 
9.634, de 13 de março de 2020, e que exercem suas atividades nas 
unidades dispostas no § 2º do art. 4º do Decreto 9.751, de 30 de 
novembro de 2020, deverão retornar às atividades presenciais nos 
termos deste último decreto.
§ 2º. Os servidores então enquadrados na condição de que trata o 
caput deverão comunicar novamente às chefias imediatas de suas 
condições, utilizando os formulários disponíveis no sítio eletrônico 
da Secretaria de Estado da Administração ou, preferencialmente, 
os modelos existentes no Sistema Eletrônico de Informações (SEI).
§ 3º. Os servidores permanecerão nos regimes de trabalho ou de 
DFCP de que trata o caput até que termine a situação de emergência 
em saúde pública, haja ordem do titular do órgão ou entidade 
de lotação do servidor, ou o servidor opte por voltar ao trabalho 
presencial, nos termos do § 3º do art. 4º do Decreto 9.751/2020.
Art. 2º. Os servidores dos órgãos e das entidades da administra-
ção direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado 
de Goiás com imunodeficiência ou doença preexistente crônica ou 
grave de que trata o inciso II, do art. 4º, do Decreto nº 9.751/2020, 
deverão comprovar sua condição de saúde para que permaneçam 
em teletrabalho ou DFCP.
Parágrafo único. Servidores acometidos de outras doenças não 
previstas no rol do inciso II do art. 4º do Decreto nº 9.751/2020, 
mas reconhecidas em protocolos do Ministério da Saúde ou da 
Secretaria Estadual de Saúde como fatores de risco relacionados 
à contaminação do novo coronavírus, poderão se valer do mesmo 
procedimento de solicitação de teletrabalho ou de DFCP previsto 
nesta Portaria.
Art. 3º. Para comprovação que trata o art. 2º o relatório médico e os 
demais documentos necessários deverão ser enviados à respectiva 
chefia imediata via Sistema Eletrônico de Informações - SEI, prefe-
rencialmente, ou, na impossibilidade de acesso do servidor ao SEI, 
por e-mail.
§ 1º. É necessário o preenchimento dos formulários específicos, os 
quais encontram-se disponíveis no sítio eletrônico da Secretaria de 
Estado da Administração e no SEI.
§ 2º. O servidor poderá apresentar atestado de médico particular, em 
substituição ao relatório médico assistente, desde que seja legível, 
sem rasuras e contenha assinatura e carimbo com registro do 
Conselho Regional de Medicina - CRM, bem como as informações 
sobre a doença ou a respectiva numeração da Classificação Interna-
cional de Doenças - CID que seja fator de risco para a contaminação 
pelo novo coronavírus.
§ 3º. O processo será autuado no SEI pelo servidor ou pela chefia 
imediata, na impossibilidade de acesso do primeiro, e deverá ser 
encaminhado à Unidade Setorial de Gestão de Pessoas do órgão ou 
entidade de lotação do servidor, para conhecimento, e à Gerência de 
Qualidade de Vida Ocupacional - GEQUAV, unidade administrativa 
02820, para análise pela Junta Médica Oficial do Estado.
§ 4º. Caso se faça necessário, a Junta Médica Oficial do Estado 
poderá requisitar maiores informações ou solicitar ao servidor a 
realização de exames complementares ou o seu comparecimen-
to presencial, que será agendado nas condições estabelecidas no 
Decreto 9.751/2020.
§ 5º. A Junta Médica Oficial do Estado avaliará o caso e informará 
o resultado à Unidade Setorial de Gestão de Pessoas do órgão ou 
entidade de lotação do servidor, que deverá:
I. dar ciência à chefia imediata ou ao servidor sobre o resultado; e
II. proceder a anotação nos assentamentos funcionais.
§ 6º. A Unidade Setorial de Gestão de Pessoas do órgão ou entidade 
de lotação do servidor deverá comunicar o resultado à chefia 
imediata ou ao servidor até o dia útil seguinte do recebimento do 
resultado.
§ 7º. Caso a chefia imediata seja comunicada, deverá cientificar o 
servidor até o dia útil seguinte ao recebimento do resultado.
§ 8º. Nos casos em que o servidor já tiver sido submetido à avaliação 
da Junta Médica Oficial do Estado e possuir Laudo Médico Pericial 
- LMP, fica dispensada novo envio à GEQUAV, devendo o LMP e a 
Declaração serem enviados apenas à Unidade Setorial de Gestão 
de Pessoas do órgão ou entidade de lotação.
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§ 9º. Os processos já instruídos e encaminhados às chefias 
imediatas ou à Unidade Setorial de Gestão de Pessoas do órgão 
ou entidade antes da vigência desta Portaria, deverão ser remetidos 
à GEQUAV para análise, somente se não possuírem LMP emitido 
para essa finalidade.
Art. 4º. O servidor permanecerá em regime de teletrabalho ou DFCP 
até que tenha ciência do resultado do LMP, que pode ocorrer:
I. pelo próprio servidor, caso tenha acesso ao SEI;
II. pela chefia imediata; ou
III. pela Unidade Setorial de Gestão de Pessoas do órgão ou 
entidade de lotação do servidor.
§ 1º. Caso o LMP seja favorável à permanência em teletrabalho ou 
DFCP, o servidor continuará nesse regime, caso contrário deverá 
retornar ao trabalho presencial em 24 (vinte e quatro) horas após ter 
ciência do resultado do LMP.
§ 2º. A ciência de que trata este artigo poderá ser efetivada no 
próprio SEI ou por meio eletrônico de comunicação.
Art. 5º. Em caso de verificação de fraude na apresentação de 
documentos e/ou Declaração para fins de comprovação das 
situações de que trata o art. 4º do Decreto nº 9.751/2020, ficarão os 
responsáveis sujeitos à penalidade administrativa, sem prejuízo das 
sanções cíveis e penais.
Parágrafo único. Além das responsabilizações de que trata o 
caput deste artigo, o servidor terá os dias de ausência do trabalho 
presencial computados como falta injustificada, podendo caracterizar 
abandono de cargo nos termos legais.
Art. 6º. A solicitação para a permanência em teletrabalho ou em 
DFCP não deve ser confundida com os demais casos previstos 
para análise da Junta Médica, previstos na Seção III do Decreto 
9.571/2020, podendo, entretanto, o teletrabalho ou DFCP ser 
recomendado em alguns casos, a critério da Junta Médica Oficial 
do Estado.
Art. 7º. É responsabilidade dos titulares das unidades administra-
tivas dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica 
e fundacional do Poder Executivo o cumprimento das “Medidas 
Orientativas aos Dirigentes dos Órgãos e Entidades” dispostas 
no Plano de Ação, Prevenção e Controle da Exposição ao Novo 
Coronavírus/COVID-19, de que trata o art. 16 do Decreto 9.751/2020, 
bem como divulgá-las aos respectivos servidores e colaboradores, 
com o apoio das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 
- CIPAs e dos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho do 
Servidor Público - SESMTs Públicos, onde houver, nas aplicações 
específicas.
§ 1º. As CIPAs e os SESMTs Públicos instruirão e orientarão os 
servidores da melhor forma de se proceder e organizar o ambiente 
laboral para cumprir as medidas protetivas de segurança e saúde no 
trabalho, em especial durante a situação de emergência em saúde.
§ 2º. A CIPA e o SESMT de cada órgão ou entidade, onde houver, 
definirá a forma de atendimento da demanda em conjunto com o 
responsável pela segurança e saúde do órgão ou entidade, podendo 
ser priorizada por ordem cronológica, agendamento, grau de risco 
ou outro método que atenda à particularidade de cada local.
§ 3º. O atendimento de que trata o § 2º poderá ser no próprio local 
ou por meio eletrônico, de acordo com a forma acordada entre a 
CIPA, o SESMT e o responsável pela segurança e saúde do órgão 
ou entidade.
§ 4º. As medidas necessárias para o atendimento das orientações e 
instruções de segurança e saúde são de responsabilidade de cada 
órgão ou entidade, inclusive a aquisição de insumos, materiais e 
demais equipamentos necessários para a adequação do local de 
trabalho.
§ 5º. A GEQUAV orientará e supervisionará os trabalhos das CIPAs 
e SESMTs locais e, onde não houver CIPA ou SESMT locais, atuará 
em colaboração com as equipes dos diversos órgãos ou entidades, 
inclusive podendo requisitar ou designar profissionais de segurança 
e saúde do trabalho de qualquer órgão ou entidade para atuar em 
casos específicos, de acordo com a prioridade.
§ 6º. É proibido ao servidor:
I. descumprir, desrespeitar ou retardar, culposa ou intencionalmen-
te, o cumprimento de qualquer ordem legítima, administrativa ou 
judicial, lei ou regulamento, nos termos do art. 202, XIX, da Lei nº 
20.756, de 28 de janeiro de 2020; e
II. aconselhar ou concorrer para não ser cumprida qualquer ordem 
legítima, ou para ser retardada a sua execução, nos termos do art. 

202, XXXVII, da Lei nº 20.756/2020.
Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, 
aos 10 dias do mês de dezembro de 2020.

BRUNO MAGALHÃES D’ABADIA
Secretário de Estado
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Instrução Normativa nº 004/2020
Disciplina o procedimento para avaliação e alienação de veículos 
inservíveis para a Administração Pública do Estado de Goiás.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de 
suas atribuições legais, tendo em vista o que consta nos artigos 23, 
24 e 25 do Decreto Estadual nº 9.541, de 23 de outubro de 2019, 
Lei º 8.666 de 21 de junho de 1993, e considerando a necessidade 
de disciplinar a forma de avaliar e alienar veículos inservíveis para a 
Administração Pública (direta e indireta);
RESOLVE:
Art. 1º. A avaliação e a alienação de veículos inservíveis para o 
Estado de Goiás ficarão a cargo da Comissão Permanente de 
Alienação Onerosa desta Secretaria de Administração, nomeada 
nos termos da legislação vigente.
Art. 2º. À Gerência de Suprimentos e Frotas da Superintendência 
Central de Compras Governamentais e Logística caberá adotar as 
seguintes medidas para subsidiar o trabalho da Comissão:
I. realizar contato com os órgãos e entidades estaduais verificando 
a existência de interesse em alienar veículos inservíveis, relacionan-
do-os, se houver;
II. verificar a titularidade do veículo, a existência ou não de multas 
de trânsito e toda e qualquer irregularidade no seu prontuário, 
informando à unidade setorial sobre tais pendências para 
saneamento das mesmas conforme regulamentado no art. 23, § 4º e 
§ 5º do Decreto nº 9.541 de 213 de outubro de 2019;
III. elaborar a lista dos veículos inservíveis que serão leiloados com 
descrição individualizada do bem e encaminhá-la à Comissão para 
avaliação e alienação.
Art. 3º. A Comissão Permanente de Alienação Onerosa deverá 
avaliar os veículos a serem alienados, sendo considerado o 
respectivo valor como preço mínimo, hipótese em que o primeiro 
lance no leilão não poderá ser inferior a este.
§ 1º. A Comissão Permanente de Alienação Onerosa deverá utilizar a 
Tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE para 
avaliar os veículos encaminhados para alienação, com aplicação 
dos seguintes percentuais de acordo com o estado de conservação 
de cada bem:
a. péssimo: 10% (dez por cento) da FIPE;
b. ruim: 20% (vinte por cento) da FIPE;
c. regular: 30% (trinta por cento) da FIPE;
d. bom: 40% (quarenta por cento) da FIPE;
e. muito bom: 50% (cinquenta por cento) da FIPE.
§ 2º. Diante da impossibilidade de se definir regra específica para o 
cálculo do valor dos veículos considerados como “sucata”, caberá 
à Comissão Permanente de Alienação Onerosa definir o valor 
considerando as condições do bem identificadas in loco, de acordo 
com cada situação específica.
Art. 4º. A Comissão Permanente de Alienação Onerosa deverá 
elaborar edital de leilão diligenciando, se necessário, junto à Supe-
rintendência Central de Compras Governamentais e Logística, para 
eventual instrução processual complementar.
Parágrafo único. Deverá constar em Edital que os débitos existentes 
para cada veículo serão suportados pelo arrematante, devendo este 
ser orientado pelo Leiloeiro condutor do certame a se informar sobre 
quais são e seus respectivos valores, previamente à arrematação.
Art. 5º. A manutenção e guarda do veículo até a entrega para o 
arrematante é de responsabilidade do órgão ou entidade detentora 
do bem.
§ 1º. O órgão ou entidade deverá designar servidor específico para 
responder pela guarda e manutenção do veículo.
§ 2º. O servidor designado deverá, nos dias antecedentes ao leilão, 
receber e acompanhar a visitação dos possíveis arrematantes dos 
veículos a serem alienados, conforme constar no edital.
§ 3º. O endereço informado pelo órgão deverá ser fixo, não podendo 
o veículo ser retirado até a realização do leilão ou com autorização 
prévia da Superintendência Central de Compras Governamentais e 
Logística.
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