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II - Monitorar as ações que estão em realização para evolução 
da maturidade em Gestão de Riscos, notadamente os itens do 
Questionário de Avaliação de Maturidade - Centro de Qualidade, 
Segurança e Produtividade - QSP ou outro que venha a ser adotado 
pela Controladoria Geral do Estado.

III - Centralizar as informações referentes ao monitoramento da 
gestão de riscos;

IV - Comunicar ao Comitê Setorial sobre questões importantes 
referentes à Gestão de Riscos;

V - Realizar reuniões de sensibilização da Gestão de Riscos;
VI - Atender às demandas e orientações da Assessoria de 

Controle Interno desta Pasta;
VII - Acompanhar e monitorar a implementação das ações dos 

eixos I e III do Programa de Compliance Público, especialmente 
quanto ao cumprimento dos quesitos definidos no Ranking do PCP;

VIII - Auxiliar no agendamento e pauta das reuniões do Comitê 
Setorial;

XIX - Auxiliar o Comitê Setorial no cumprimento das atribuições 
contidas nos Artigos 3º e 4º desta Portaria, bem como secretariar as 
reuniões, registrando em ata as respectivas pautas e deliberações.

Art. 7º - Para a implementação do Programa de Compliance 
Público no âmbito da Secretaria de Estado da Economia foi firmado 
um Termo de Compromisso entre esta pasta, a Procuradoria Geral 
do Estado e a Controladoria-Geral do Estado, em 21/03/2019, o qual 
estabeleceu as obrigações a cargo de cada pasta.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revoga-se a Portaria 103/2020 - ECONOMIA.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, aos 24 
dias do mês de março de 2021.

CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT
Secretária de Estado da Economia

<#ABC#223595#15#265106/>

Protocolo 223595
<#ABC#223596#15#265107>

Portaria 054/2021 - ECONOMIA
Institui o Escritório do Programa de 
Compliance Público da Secretaria de Estado 
da Economia e dá outras providências.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ECONOMIA, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o inciso I, do art. 23, da Lei nº. 
20.491, de 25 de junho de 2019, bem como o Decreto nº. 9.585, de 
26 de dezembro de 2019.

Considerando a Norma ABNT NBR ISO 31000:2018 
que estabelece princípios e diretrizes para a implemen-
tação do plano de ação, bem como o monitoramento e 
análise crítica.
Considerando a iniciativa estratégica de implantação do 
Programa de Compliance Público no Poder Executivo 
do Estado para os entes da Administração Direta e 
Indireta, instituído pelo Decreto Estadual nº 9.406/19.
Considerando os modelos de boas práticas técnicas 
e gerenciais voltados à implementação do Programa 
de Compliance Público, estabelecidos no art. 8º, do 
Decreto acima citado.
Considerando a Portaria nº 041/19-CGE e alterações, 
que institui o Grupo de Trabalho para realizar as 
atividades de consultoria, orientação e apoio necessárias 
à implantação do Eixo IV, do Programa de Compliance 
Público (PCP).
Considerando o modelo Committee of Sponsoring Or-
ganizations of the Treadway Commission COSO 2013 
e atualizações - Internal Control - Integrated Framework 
(ICIF).
Considerando a Política de Gestão de Riscos da 
Secretaria de Estado da Economia, instituída pela 
Portaria 093/2019 - ECONOMIA, que estabelece as res-
ponsabilidades e o processo de gestão de riscos.
Considerando a recomendação exarada pela Contro-
ladoria Geral do Estado - CGE, contida no item 12 do 

informativo de Ação de Controle - IAC nº 024/2019 - 
GEAC.

RESOLVE:

Art. 1º Criar o Escritório do Programa de Compliance Público, 
responsável por acompanhar a implantação, estruturação e opera-
cionalização das ações do Programa de Compliance Público (PCP) 
no âmbito da Secretaria de Estado da Economia - Economia, nos 
eixos do art. 3º, do Decreto nº 9.406/19:
I - Estruturação das regras e dos instrumentos referentes aos 
padrões de Ética e de Conduta;
II - Fomento à Transparência;
III - Responsabilização; e
IV - Gestão de Riscos.

Art. 2º Designar os servidores relacionados a seguir, para, sem 
prejuízo de suas atuais funções, comporem o Escritório do Programa 
de Compliance Público da Secretaria da Economia:
a) Coordenação: Aline Carla Costa de Morais, CPF nº 925.316.361-
53;
b) Eixo I - Ética: Marinez Nascimento Lima, CPF nº 169.731.352-34, 
e Kamilla Ferreira Lemos da Costa, CPF nº 018.047.101-56;
c) Eixo II - Transparência: César Augusto de Jesus Júnior, CPF nº 
295.486.241-68, Kattia Daniel Rodrigues, CPF nº 873.076.341-04, 
Vanessa Sateles de Souza Batista Leite, CPF: 782.670.991-15 e 
Vanessa Pereira de Freitas, CPF: 896.595.971-34.
d) Eixo III - Responsabilização: Carla Luiza Alves Nogueira Leão, 
CPF nº 950.310.221-91;
e) Eixo IV - Gestão de Riscos: Aline Carla Costa de Morais, CPF nº 
925.316.361-53.

§ 1º Cabe aos responsáveis por cada eixo do PCP prestar 
informações ao Comitê Setorial bimestralmente quanto ao 
andamento das atividades do Compliance, sugerindo medidas de 
melhoria e/ou para eventual adequação de processos em situação 
de não conformidade.
§ 2º Cabe ao Comitê Setorial acompanhar e supervisionar as 
atividades do Escritório do Programa de Compliance Público.

Art. 3º Atribuições da Coordenação do Escritório do Programa de 
Compliance da Economia:
I - Acompanhar e monitorar o preenchimento dos Relatórios de Ge-
renciamento de Riscos no Sistema Smartsheet pelos proprietários 
dos riscos;
II - Monitorar as ações que estão em realização para evolução 
da maturidade em Gestão de Riscos, notadamente os itens do 
Questionário de Avaliação de Maturidade - Centro de Qualidade, 
Segurança e Produtividade - QSP ou outro que venha a ser adotado 
pela Controladoria Geral do Estado.
III - Centralizar as informações referentes ao monitoramento da 
gestão de riscos;
IV - Comunicar ao Comitê Setorial sobre questões importantes 
referentes à Gestão de Riscos;
V - Realizar reuniões de sensibilização da Gestão de Riscos;
VI - Atender às demandas e orientações da Assessoria de Controle 
Interno desta Pasta;
VII - Acompanhar e monitorar a implementação das ações dos eixos 
I e III do Programa de Compliance Público, especialmente quanto ao 
cumprimento dos quesitos definidos no Ranking do PCP;
VIII -  Auxiliar o Comitê Setorial:
a) no fomento às práticas de Gestão de Riscos;
b) no acompanhamento de forma sistemática da gestão de riscos 
com o objetivo de garantir a sua eficácia e o cumprimento de seus 
objetivos;
c) no incentivo à cultura de Gestão de Riscos;
d) no agendamento e pauta das reuniões do Comitê Setorial;
e) na verificação do cumprimento de suas decisões deliberadas em 
reuniões com alta direção;
f) no atendimento às recomendações emitidas pela Controladoria-
-Geral do Estado CGE resultantes da Auditoria Baseada em Riscos 
- ABR.

Art. 4º Competências e atribuições do Escritório do Programa de 
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Compliance Público da Economia:
I - Do Eixo I - das regras e dos instrumentos referente aos padrões 
de Ética e de Conduta:
a) promover e acompanhar as atividades relacionadas ao eixo Ética 
no Ranking do PCP;
b) estimular a capacitação dos servidores da ECONOMIA no eixo 
Ética na Escola do Governo;
c) realizar campanhas e eventos de conscientização sobre Ética, 
promovendo a cultura da integridade e transparência no âmbito ins-
titucional;
d) desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão 
em torno da Ética no âmbito institucional;
e) contribuir junto à Comunicação Setorial com divulgações internas 
que tratem do tema Ética;
f) outras atividades correlatas.

II - Do Eixo II - Fomento à Transparência:
a) promover e acompanhar as atividades relacionadas ao eixo 
Transparência no Ranking do PCP;
b) estimular a capacitação dos servidores da ECONOMIA no eixo 
Transparência na Escola de Governo;
c) manter atualizado o portal da ECONOMIA, no campo referente ao 
Acesso à Informação, dentre outros, bem como atender as determi-
nações do Programa Goiás Mais Transparente;
d) acompanhar a classificação dos documentos sigilosos, com 
estrita observância dos dispositivos legais atinentes à matéria;
e) sugerir medidas inovadoras e incentivar ações no âmbito da 
ECONOMIA que possam evidenciar a Transparência institucional;
f) outras atividades correlatas.

III - Do Eixo III - Responsabilização:
a) promover e acompanhar as atividades relacionadas ao eixo Res-
ponsabilização no Ranking do PCP;
b) estimular a capacitação dos servidores da ECONOMIA no eixo 
Responsabilização na Escola de Governo;
c) fomentar, no âmbito da ECONOMIA, a celebração de Termos de 
Ajustamento de Conduta (TAC) nas hipóteses permitidas por Lei;
d) monitorar o atendimento às ações corretivas decorrentes da 
SAC’s (Solicitação de Ação Corretiva do Órgão Central de Controle 
Interno);
e) monitorar, junto à Ouvidoria da ECONOMIA, o tempo médio de 
respostas às denúncias registradas da Pasta, de acordo com o 
prazo previsto no Decreto Estadual 9.270/18;
f) outras atividades correlatas.

IV) Do Eixo IV - Gestão de Riscos:
a) promover e acompanhar as atividades relacionadas ao eixo 
Gestão de Riscos no Ranking do PCP;
b) estimular a capacitação dos servidores da ECONOMIA no eixo 
Gestão de Riscos na Escola de Governo;
c) acompanhar e monitorar a execução das ações de tratamento 
dos riscos, assim como o preenchimento dos Relatórios de Geren-
ciamento dos Riscos no Smartsheet pelos proprietários dos riscos;
d) registrar e arquivar os documentos relevantes da Gestão de 
Riscos no processo SEI do PCP/ECONOMIA;
e) atender às demandas e orientações da Assessoria de Controle 
Interno desta Pasta;
f) outras atividades correlatas.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e 
revoga-se a Portaria 018/2020 - ECONOMIA.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, aos 24 
dias do mês de março de 2021.

CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT
Secretária de Estado da Economia

<#ABC#223596#16#265107/>

Protocolo 223596

Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social

<#ABC#223570#16#265082>

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 - SEDS

(Licitação Mista - com Lote para Ampla Participação e Lote 
exclusivo para participação de Micro Empresa, EPP ou as assim 

consideradas nos termos do art.3º, da Lei Complementar Nº 
123/2006)

Objeto: Contratação de entidade especializada para prestação de 
serviços comuns de engenharia, para conservação, reparo, reforma, 
restauração e manutenção predial, preventiva e corretiva, nas 
instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, portões, grades, 
alojamentos, fechaduras, serviços de marcenaria, nos quais sejam 
necessários ao pleno atendimento das atividades executadas no 
Centro de Atendimento Socioeducativo - CASE de Porangatu, 
desde não tenham acréscimo de área/volume na edificação da 
referida unidade, com fornecimento de materiais e peças, pelo 
período de 12 (doze) meses, no valor máximo de R$ 69.364,31 
(sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta 
e um centavos), mediante desconto percentual sobre a Tabela de 
Custos de Obras Civis da GOINFRA, e para os serviços/materiais/
produtos que porventura não estejam listados na tabela citada será 
adotado o Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da 
Construção Civil - SINAPI vigente, elaborada pela Caixa Econômica 
Federal, conforme condições e especificações estabelecidas no 
Edital e seus anexos.
Tipo de Licitação: Menor preço por Lote Único (maior desconto 
percentual sobra a tabela da GOINFRA).
Solicitante: Superintendência do Sistema Socioeducativo.
Data/horário da abertura da sessão eletrônica de abertura: 12 de 
abril de 2021, às 09h10min (Horário de Brasília)
Sitio: www.comprasnet.go.gov.br
Fonte: 156 - ESTADUAL.
Processo nº: 201910319005018.
Edital: Poderá ser obtido nos sítios: www.social.go.gov.br, ou www.
comprasnet.go.gov.br.

Goiânia, 25 de março de 2021.
Kátia Maria Ribeiro

Pregoeira
<#ABC#223570#16#265082/>

Protocolo 223570

Secretaria de Estado de Agricultura,  Pecuária 
e Abastecimento

<#ABC#223540#16#265049>

ERRATA
EXTRATO DE CONTRATO 005/2021

Na publicação no Diário Oficial do Estado/GO, n° 23.517, do dia 
23/03/2021, páginas, 10 e 11. Retificamos: 

Onde se lê: VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) 
meses
Leia-se: VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 120 (cento e 
vinte) dias

Ressaltamos que os demais termos do Extrato permanecem 
inalterados.
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DA SEAPA, em 
Goiânia, aos 24 dias do mês de março de 2021.

Wagner Assis Rodrigues
Gerente de Compras Governamentais

<#ABC#223540#16#265049/>

Protocolo 223540
<#ABC#223548#16#265057>

ERRATA
EXTRATO DE CONTRATO 006/2021

Na publicação no Diário Oficial do Estado/GO, n° 23.517, do dia 
23/03/2021, página, 11. Retificamos: 

Onde se lê: VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) 
meses
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