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- Cabe à Superintendência de Gestão Integrada - SGI, a realização 
dos atos necessários para o cumprimento desta Portaria, inclusive 
no que tange à sua publicação. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 
Gabinete do SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE, em Goiânia, 
aos 20 dias do mês de dezembro de 2019. ISMAEL ALEXANDRINO 
JÚNIOR Secretário de Estado da Saúde.
<#ABC#162174#88#193144/>

Protocolo 162174
<#ABC#162175#88#193145>

Portaria Nº 1274/2019-GAB/SES-GO O SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto nos Art. 5º e 6º da Lei Estadual nº 17.797/2012 e Art. 8º 
do Decreto Estadual nº 7.824/2013 e Portaria nº 526/2019-GAB/ 
SES-GO, que trata sobre a instrução processual das transferên-
cias de recursos na modalidade fundo a fundo. RESOLVE: Art. 1º 
- HOMOLOGAR o Plano de Trabalho apresentado pela Secretaria 
Municipal de Abadiânia, cujo objeto é a aquisição de veículos, por 
meio do processo nº 201900010042587 e DETERMINAR a transfe-
rência do recurso pleiteado na modalidade fundo a fundo, no valor 
total de R$ 100.000,00 (cem 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. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. Gabinete 
do SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE, em Goiânia, aos 20 dias 
do mês de dezembro de 2019. ISMAEL ALEXANDRINO JÚNIOR 
Secretário de Estado da Saúde.
<#ABC#162175#88#193145/>

Protocolo 162175
<#ABC#162179#88#193150>

Portaria Nº 1282/2019-GAB/SES-GO O SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto nos Art. 5º e 6º da Lei Estadual nº 17.797/2012 e Art. 8º 
do Decreto Estadual nº 7.824/2013 e Portaria nº 526/2019-GAB/ 
SES-GO, que trata sobre a instrução processual das transferên-
cias de recursos na modalidade fundo a fundo. RESOLVE: Art. 1º 
- HOMOLOGAR o Plano de Trabalho apresentado pela Secretaria 
Municipal de Caldas Novas, cujo objeto é custeio, por meio do 
processo nº 201900010039154 e DETERMINAR a transferência 
do recurso pleiteado na modalidade fundo a fundo, no valor total 
de R$ 200.000,00 (duzentos 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. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. Gabinete 
do SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE, em Goiânia, aos 20 dias 
do mês de dezembro de 2019. ISMAEL ALEXANDRINO JÚNIOR 
Secretário de Estado da Saúde.
<#ABC#162179#88#193150/>

Protocolo 162179
<#ABC#162098#88#193065>

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2017-SES/
GO. Processo nº: 201600010024329. Objeto: 1.1 - A segunda 
prorrogação de prazo da vigência do Contrato nº 176/2017-SES/
GO, por 12 (doze) meses; 1.2 - A redução de 25,00% (vinte e cinco 
por cento) do valor destinado às peças de reposição contratadas 
no item 02, que por sua vez, reduz o percentual aproximado de 
23,41% (vinte e três inteiros e quarenta e um centésimos por cento) 
do valor global do Contrato, mantendo-se o valor destinado ao 
serviço de manutenção preventiva e corretiva; e 1.3 - A retificação 
da Cláusula Segunda - Da Fundamentação Legal e Contratual, do 
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 176/2017-SES/GO. Contratada:  I9 
Tecnologia e Serviços Eireli. Valor: R$ 1.515.400,50. Dotação 
Orçamentária: 2850.10.572.1027.2127.03.100.90. Vigência: 12 
(doze) meses, com início em 06/12/2019 e término em 05/12/2020. 
Data de assinatura: 17/12/2019. Signatários: Marcella Parpinelli 
Moliterno  - Procuradora-Chefe da Procuradoria Setorial da SES/
GO; Ismael Alexandrino Junior - Secretário de Estado da Saúde; 
Mariana de Senna Nogueira - I9 Tecnologia e Serviços Eireli.
<#ABC#162098#88#193065/>

Protocolo 162098
<#ABC#162220#88#193195>

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 112/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2019 - SES/GO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 174/2019
Processo:   201800010031311
Tipo de Licitação: Menor Preço por Item
Objeto: Registro de preço para eventuais aquisições de 
medicamentos aos pacientes contemplados em Mandados de 

Segurança, destinados ao Setor de Planejamento e Compras 
da Judicialização/CMAC/SCAGES/SES-GO, e demais órgãos 
interessados.
Órgãos Contratantes e Quantidade s Iniciais
01 - Secretaria da Saúde do Estado de Goiás e de mais órgãos 
interessados.
Empresas Adjudicatárias:

Empresa CNPJ Item Adjudicado
Elfa Medicamentos 
Ltda 

09.053.134/0002-26 11

  Item Adjudicado:

It. Especificação Unid. Valor 
Unitário
(R$)

Valor Total 
(R$)Quant.

11 (49118) 
LENALIDOMIDA 5 
MG CAP DURA CT 
BL AL PLAS TRANS 
X21 - REVLIMID 5MG 
CAP CT BL AL PLAS 
TRANS X 2; Fabricado 
por CELGENE 
INTERNATIONAL 
SARL - ROUTE 
DE PERREUX 
1,2017 BOUDRY 
SUIÇA. Embalado 
por CELGENE 
BRASIL PRODUTOS 
FARMACEUTICOS 
LTDA; RMS 
1961400020021; 
Validade do registro 
12/2022; Origem 
Adquirido junto ao 
fabricante CELGENE 
INTERNATIONAL 
SARL - ROUTE DE 
PERREUX 1,2017 
BOUDRY SUICA. 

UN 500 624,52 312.260,00

      
Valor Total R$ 312.260,00 

Itens Desertos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 
18, 19, 20.
Itens Fracassados: 12, 13, 14.
Vigência: A Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) 
meses contados da publicação deste extrato no D.O.E/GO.
Normas Regulamentares: Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal
nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, decretos Federais 
nº 5.450/ 2005 e 7.892/13 e, subsidiariamente, pelo de creto Estadual 
nº 7.437/2011 e de mais normas aplicáveis a matéria.
Informações: Rua SC-1, nº 299, Parque Santa Cruz, Goiânia/GO, 
Fone: (62)  3201-3800.
Gerência de Compras Governamentais/GCG/SGI/SES-GO
<#ABC#162220#88#193195/>

Protocolo 162220

Secretaria de Estado de Cultura
<#ABC#162173#88#193143>

PORTARIA Nº  171  /2019 - SECULT
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DE GOIÁS, no uso de 
suas atribuições legais e com fundamento no art. 8°, VI, da Lei nº 
17.257, de 25 de janeiro de 2011, alterada pela Lei nº 20.417, de 06 
de fevereiro de 2019, e CONSIDERANDO a necessidade de imprimir 
agilidade aos processos de locação das Salas de Espetáculos 
da Secretaria de Estado de Cultura - SECULT relacionados à Su-
perintendência de Fomento e Incentivo à Cultura para eventos, 
respeitando as normas pertinentes a cada unidade onde os eventos 
realizar-se-ão,
RESOLVE:
Art. 1° Delegar ao servidor Juliano Ricardo Fuganti Mendes, CPF 
847.182.771-91, ocupante do cargo de Superintendente de Fomento 
e Incentivo à Cultura da Secretaria de Estado de Cultura, para, sem 
prejuízo de suas atribuições ordinárias, e observadas a legislação 
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aplicável e as normas em vigor, exercer as seguintes atribuições:
I. Autorizar a locação das Salas de Espetáculos da Secretaria 
Estadual de Cultura ligados à Superintendência de Fomento e 
Incentivo à Cultura.
II. Assinar contratos relativos às locações, devendo observar, 
conforme as características da edificação, equipamento, natureza 
do uso pretendido, capacidade de lotação e do público estimado, 
que o processo de contratação seja instruído com os seguintes 
documentos e informações.
a) requerimento padrão de Documentos para Uso e Ocupação do 
Espaço assinado pelo interessado ou seu representante legal;
b) documentos de identificação do responsável pelo evento;
c) termo de anuência, permissão ou documento equivalente, em se 
tratando de imóvel de posse ou de propriedade da Administração 
SECULT - área de cultura do Estado;
d) memorial descritivo do evento contendo a identificação do objetivo, 
datas da realização e horários (início e término), público estimado, 
endereço completo do imóvel ou identificação do logradouro, 
descrição das estruturas a serem montadas e dos equipamentos 
a serem instalados, bem como a descrição da organização da 
segurança;
e) cálculo da capacidade da lotação ou estimativa de público e das 
condições de escoamento do público, de acordo com as caracterís-
ticas do evento, assinado por profissional habilitado;
f) indicação das providências relativas a sanitários, estacionamen-
tos de veículos e acessos às pessoas portadoras de necessidades 
especiais ou com mobilidade reduzida e controle de ruídos;
g) identificação das empresas e profissionais responsáveis pelos 
projetos, por sua execução e pela organização do evento;
h) contrato com a empresa responsável pela segurança do 
público durante o evento, devidamente cadastrada junto ao órgão 
competente;
i) estabilidade das edificações, instalações e equipamentos, inclusive 
coberturas, arquibancadas, palcos, torres de equipamentos, painéis, 
mobiliários, grades e elementos decorativos;
j) regularidade das instalações elétricas do evento, bem como dos 
sistemas de aterramento referidos na NBR-5410 e da proteção 
contra descargas elétricas atmosféricas de acordo com a NBR-5419;
k) adequação e funcionamento do sistema de segurança, incluindo 
equipamentos e brigada de combate a incêndio e pânico, quanto às 
condições de operação e funcionalidade;
l) adequação à NBR-9050 para os efeitos de aplicação das 
disposições especiais para pessoas portadoras de necessidades 
especiais ou com mobilidade reduzida;
m) atendimento aos limites de ruídos estabelecidos.
III. A critério da SECULT, conforme as necessidades do caso, um 
engenheiro de segurança deverá estar presente no local por ocasião 
da realização do evento;
IV. A Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura deverá 
elaborar minuta de contrato devendo constar, no mínimo, o seguinte:
a) fundamentação legal para a contratação;
b) objeto do contrato;
c) finalidade do imóvel na referida contratação
d) vigência do contrato
e) preço da locação;
f) prazos e condições da locação;
g) destinação orçamentária da receita em virtude da locação,
h) obrigações das partes (locador e locatário);
i) que os valores recolhidos deverão ser pagos por meio do 
Documento de Arrecadação do Estado de Goiás - DARE, diretamente 
para a conta do Fundo de Arte e Cultura, até 03 (três) dias antes do 
evento;
j) critérios para sustar a locação;
k) multas em caso de descumprimento de cláusula contratual;
l) compromisso da reparação de eventuais danos causados ao 
espaço e a materiais e equipamentos do local;
m) gestor do contrato e fiscalização do evento;
n) regras para a rescisão do contrato, tanto por parte do locador 
quanto do locatário;
o) sanções contratuais;
p) obrigatoriedade de publicação do extrato do contrato no Diário 
Oficial do Estado;
q) obrigatoriedade de prestações de contas para o departamento de 
contabilidade da SECULT;
VI. Fazer vistorias antes, durante e após os eventos a fim de verificar 
a integridade do local alugado e, se for o caso, tomar as providências 
cabíveis para a recuperação do patrimônio público.

VII. O Superintendente de Fomento e Incentivo à Cultura poderá 
submeter ao Secretário de Estado de Cultura para que por este 
seja deliberada a isenção da cobrança de taxas, mediante o esta-
belecimento de encargos ou contraprestação de interesse público 
para realização de eventos de grande porte, excepcional relevância 
cultural, bem como projeção regional, nacional ou internacional.
Art. 2º Essa delegação de poderes é temporária, intransferível pelo 
delegado, podendo ser revogada pelo Secretário de Estado de 
Cultura a qualquer momento, a seu critério, e, automaticamente, no 
caso de afastamento do Superintendente de Fomento e Incentivo à 
Cultura, pelo período do afastamento.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor após sua publicação no Diário 
Oficial do Estado de Goiás.
Art. 4º Fica revogada a Portaria de nr. 063/2019 - GAB/SECULT.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE CULTURA, em 
Goiânia aos 20 dias do mês de dezembro de 2019.

ADRIANO BALDY DE SANT’ANNA BRAGA
Secretária de Estado de Cultura do Estado de Goiás

<#ABC#162173#89#193143/>

Protocolo 162173

Secretaria de Estado de Agricultura,  Pecuária 
e Abastecimento

<#ABC#162059#89#193022>

EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2019

PROCESSO: 201917647001707
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico nº 010/2019.
FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 7.468/11.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de SERVIÇO 
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC (fixo/fixo e fixo/móvel), 
nas modalidades: Local, Longa Distância Nacional, Longa Distância 
Internacional, bem como ramais intragrupo com comunicação 
local sem tarifação, interligados por uma Central Pública de 
Comutação Telefônica (CPCT) física ou virtualizada, para atender 
as necessidades da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - SEAPA.
CONTRATANTE: O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA, CNPJ nº 
32.746.632/0001-95.
CONTRATADA: Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0001-43.
VALOR DO CONTRATO: R$ 92.174,40 (noventa e dois mil, cento e 
setenta e quatro reais e quarenta centavos).
NOTA DE EMPENHO: 2019.3201.004.00104, de 13 de dezembro 
de 2019.
VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 30 (trinta) meses, contados 
a partir de sua outorga.
DATA DE ASSINATURA (outorga): 20 de dezembro de 2019.

Gabinete do SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, aos 20 dias do mês de dezembro 
de 2019.

ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA NETO
Secretário de Estado

<#ABC#162059#89#193022/>

Protocolo 162059

Secretaria de Estado de Indústria,  Comércio 
e Serviços

<#ABC#162039#89#192994>

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 01/2019
PROCESSO: 201917604005018
OBJETO: O objeto do presente Convênio é a mútua colaboração 
entre os partícipes, com o fim de propiciar meios de garantir 
assistência mais efetiva ao Município Convenente, no tocante 
à segurança pública, mormente no que respeita à prevenção e à 
repressão de delitos.
CONCEDENTE: Secretária de Estado de Indústria, Comércio e 
Serviços - SIC.
CONVENENTE: Agência de Fomento de Goiás S/A.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Convênio vigerá a partir da 
outorga até 31/03/2020.
DATA DA OUTORGA: 20 de dezembro de 2019
Wilder Pedro de Morais
Secretário de Indústria e Comércio
<#ABC#162039#89#192994/>

Protocolo 162039
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