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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

CÂMARA DE GESTÃO DE GASTOS
 
 
 

 

ATA  DE REUNIÃO Nº 02/2020 – CÂMARA DE GESTÃO DE GASTOS

Realizada em 15/05/2020

 

Aos quinze dias do mês de maio ano de dois mil e vinte reuniram-se por vídeo conferência, às 9 horas, os
membros do Comitê Gestor: Alexandre Demartini Rodrigues, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da Administração-
SEAD, Francisco Sérvulo Freire Nogueira, Secretário-Adjunto da Secretaria de Estado da Economia, Luciana Benvinda Bettini e
Souza de Rezende, SubProcuradora-Geral Administrativo da Procuradoria-Geral do Estado-PGE, Jorge Luis Pinchemel, Gerente
de Redação e Revisão de Atos da Secretaria de Estado da Casa Civil e Henrique Moraes Ziller, Secretário-Chefe
da Controladoria-Geral do Estado.

Inicialmente foram apresentados pelo Sr. Sérvulo e pela Sra Lara Garcia Borges Ferreira Subsecretária de
Administração e Desburocratização da Gestão Pública, da SEAD, o trabalho de monitoramento das despesas, com a finalidade de
auxiliar os órgãos no cumprimento dos Decretos nº 9.376 de 2019 e nº 9.649 de 2020, e a minuta do ofício circular a ser
encaminhado aos órgãos pela CGG, citando como exemplo a planilha formatada de monitoramento da despesa da AGR, sendo
ambos aprovados pelos membros.

Os membros aprovaram a criação do Grupo Executivo de Qualificação do Gasto Público, que terá sua
competência e regulamentação encaminhada à Câmara posteriormente.
                             Na ocasião os membros discutiram as seguintes demandas:  

 

ITEM

 

PROCESSO SEI

 

ÓRGÃO

 

OBJETO

 

IMPACTO
FINANCEIRO

 

DELIBERAÇÕES

01  SEDUCE Excepcionalização das Despesas
referente a obras da SEDUC. Lista em anexo

Encaminhar para análise
pontual da CGE os itens 11,
20, 25, 26 e 27, como
amostragem. Os 46
processos relativos à
reforma e construção de
escolas devem ser
encaminhados, também, à
CGE, para análise em
conjunto e emissão de
parecer à CGG. Itens 21, 22
e 29 desta planilha devem
ficar para a próxima pauta.

02 201900010022974 SAÚDE

Contratação de empresa
especializada em plotagens de
folhas de projetos de engenharia e
arquitetura para atender a Gerência
de Engenharia, Arquitetura e
Manutenção - GEAM

R$ 11.186,50

FONTE: 100

Em 2019 não teve
essa despesa

APROVADO

03 201700011001069 CBMGO 2º Termo Aditivo da contratação
de empresa para locação de
software SGPC - Sistema de

R$ 12.480,00

Fonte: 245

APROVADO: deverá ser
feito comunicado à SEDI, no
sentido de avaliar a
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Gerenciamento de Prestação de
Contas.

Vigência:
05/07/20 à
04/07/21

Valor Liquidado
em 2019 

RS 11.136,67

possibilidade de desenvolver
este aplicativo

04 202000016011862 SSP
Encaminha via Ofício a listagem
dos convênios em andamento na
Pasta. 

Lista contida no
corpo do Ofício

APROVADO: com o
encaminhamento proposto
pela CGE, passando
simultaneamente pela
Subsecretaria do Tesouro, da
Economia, para
conhecimento.

Proposta da CGE: Trata-se
de solicitação para
pagamento das
contrapartidas em convênios
realizados com o Governo
Federal. Os convênios foram
firmados no final de 2019,
portanto a exigibilidade da
contrapartida não deve ser
imediata. Sugerimos que o
processo seja devolvido à
SSP com a recomendação de
que - caso ainda não tenha
sido feita - proceda-se à
negociação com o Governo
Federal no sentido de
flexibilização de valores a
serem aportados como
contrapartidas nos
convênios, ou, no mínimo,
adiamento dos aportes para o
final do período de
execução. 

05 202000005004103 SEAD

Aquisição de Gás de Cozinha P -
13 kg para atendimento as
necessidades da Secretaria da
Administração pelo período de 12
meses.

R$ 4.428,00

Liquidado em
2019: 

R$ 960,00, ref. Ao
processo

201900005009700

APROVADO

06 202000005005493 SEAD

aquisição de Suprimentos, Cartão
de Proximidade Idex/Acura
125KHZ ISO, Cordão para Crachá
Verde Bandeira com Jacaré e
Ribbon Fargo DTC1250e Color,
para a confecção de crachás

R$ 4.270,00 APROVADO

07 202000036001066 GOINFRA

Contratação de empresa
especializada no serviço de recarga
de extintores de incêndio,
manutenção e compras de peças de
reposição.

Valor estimado é
de R$ 6.699,55.

FONTE: 100

Em 2019 não teve
essa despesa

APROVADO

08 202000036004456 GOINFRA Despesas com projeto executivo de R$ 14.372,53 APROVADO
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engenharia para construção de
bueiro (OAE), aterro e
pavimentação de segmento da
Rodovia GO - 080, km 133,
trecho: Trevo da BR-153(Jaraguá)
/ Artulândia.

FONTE: 100

09 202000002007763 GOINFRA

Aquisição de 5.000 (cinco mil)
cones - WA-PVC-FLEXIVEL e
150 (cento e cinquenta) cavaletes -
WIMPORT, que visa atender as
necessidades de repor  o material
utilizado/danificado pelo Comando
de Policiamento Rodoviário - CPR

R$ 675.685,00

Fonte: 100

Não tem gasto
com essa despesa

no exercício
anterior

APROVADO

10 201917604000229 SIC Aquisição de gêneros alimentícios
e de materiais de copa

                          
R$9.841,33

Fonte 245
APROVADO

11 201917604005521 SIC

Contratação empresa especializada
na prestação de serviço de agente
de integração para a concessão de
estágio de estudantes de nível
superior

R$1.428,00 

Fonte 245

RETIRADO DE PAUTA,
Encaminhar a CGP, se for o
caso.

12 202017604000220 SIC

Contratação de assinatura anual de
acesso à ferramenta de pesquisas
de preços praticados pela
Administração Publica

                          
R$8.700,00

Fonte 245 
APROVADO

13 202017604000559 SIC

Contratação de empresa
especializada na prestação de
serviço de gerenciamento
eletrônico e controle de
abastecimento de combustíveis :
Etanol, diesel e gasolina comum 

R$127.361,37

Fonte 245 

Devolução à SIC para
apresentação da justificativa
da contratação, com
demonstração clara da
necessidade da quantidade
proposta.

14 202017604000706 SIC Aquisição de lâmpadas de LED
tubular T8 de 120 cm

R$13.080,00

Fonte 245  
APROVADO

15 202000017003672 SEMAD

Aquisição de impressora de
crachás, ribbons e kits de limpeza
para supri-las, cartões de
proximidade de 125 khz, webcam
para captura das fotos dos
servidores, cordões personalizados
com jacaré e argola, perfurador de
crachá, software de controle e
emissão dos crachás, leito de
cartões de 125 khz e serviço de
instalação, configuração e
implantação do sistema, com vistas
a melhorar a identificação
funcional dos servidores

R$ 17.406,00

FONTE: 100

Em 2019 não teve
essa despesa

APROVADO

15 201914304004266 SEDI Contratação de
empresa especializada em
prestação de serviços
de MANUTENÇÃO TÉCNICA
PREVENTIVA e CORRETIVA

R$ 540.000,00

FONTE:100

APROVADO
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DE HARDWARE incluindo
suporte técnico, assistência técnica,
fornecimento de peças de
reposição e mão de obra
especializada em equipamentos
IBM

Em 2019 não teve
essa despesa

16 201910319001007 SEDS

Contratação de empresa para
prestação de serviço de
gerenciamento eletrônico e
controle de manutenções
preventivas e corretivas, serviço de
guincho, fornecimento de óleo,
lubrificantes, pneus, peças e
demais insumos necessários à
manutenção de veículos
pertencentes à frota oficial

R$ 364.550,86

 

Liquidado em
2019

R$ 9.827,14 

Retorno dos autos para
aperfeiçoar a justificativa do
evento 000012932748 com
dados, composição de
custos, relatórios de
manutenções anteriores,
entre outros elementos que
corroborem efetivamente o
quanto alegado.

 

17 201910319001230 SEDS

Aquisição de vestuário destinado
aos adolescentes internados nas
Unidades Socioeducativas do
Estado de Goiás.

Oferecer vestuário adequado
(camiseta, bermuda, roupa íntima,
calçados e agasalho de inverno),
aos adolescentes internados nas
Unidades Socioeducativas do
Estado de Goiás;

R$ 290.627,60

 

Em 2019 não teve
essa despesa

Autorizado o
prosseguimento do certame,
com a orientação de que
quando da contratação os
quantitativos sejam
ajustados dentro dos
percentuais legais, mediante
pesquisa que identifique a
real necessidade de cada
peça adquirida conforme a
população a ser atendida -
que poderá resultar até
mesmo em acréscimo ao
quantitativo original.

 

18 202010319001044 SEDS

contratação dos serviços de tráfego
de dados MPLS, para atender a
demanda das unidades
administrativas e do sistema
socioeducativo da SEDS, para os
próximos 12 (doze) meses

R$ 86.400,00

 

Não consta essa
despesa no

exercício anterior

FONTE: 100

APROVADO

19 202010902000028 GOIASPARCERIAS
Contratação de empresa para
prestação de serviços de auditoria
independente. 

R$ 18.189,43 APROVADO

20 202010892001033 ASMEGO, AGMP,
AGDP, APEG,

SINDEPOL

Autorização acerca do pedido
formulado pela: Associação dos
Magistrados de Goiás - ASMEGO,
Associação Goiana do Ministério

 
A QUESTÃO NÃO É DE
COMPETÊNCIA DA CGG.
ENCAMINHAR AO Comitê
Estadual Socioeconômico de
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Público - AGMP, Associação
Goiana das Defensoras e
Defensores Públicos -
AGDP, Associação dos
Procuradores do Estado de Goiás -
APEG e o Sindicato dos
Delegados de Polícia Civil de
Goiás - SINDEPOL, para
participação das referidas
associações nas reuniões em que
serão deliberadas as medidas de
contingenciamento, ocasionadas
pelo coronavírus (COVID-19).

Enfrentamento ao
Coronavírus - COVID-19 -
DECRETO 9.647/2020.

21 201800025014803 DETRAN

Quinto Termo Aditivo -
PRORROGAÇÃO
EXCEPCIONAL, do Contrato nº
074/2015, de prestação de serviços
de conservação e limpeza, com o
total de 99 (noventa e nove)
colaboradores.

VALOR INICIAL

R$ 2.223.785,88

Total da Despesa
após negociação
com a empresa  

R$ 1.778.656,28

período de 120
(cento e vinte)

dias.

Reprovação e retorno
quando atendidas as
diligências da CGE.

22 202000025009828 DETRAN

Contratação de 08 (OITO)
assinatura do periódico "Jornal O
Popular", pelo período de 12
(doze) meses.

R$ 5.184,00

FONTE: 100

EM 2019
LIQUIDOU R$

5.184,00

Aprovado no valor de R$
3.628,80

23 202000020005245 UEG

renovação do contrato
nº 100/2018, celebrado entre a
Universidade Estadual de Goiás e
a empresa MAPFRE SEGUROS
GERAIS S/A, o qual tem por
objeto a contratação de empresa
especializada na prestação de
serviços de seguro de veículos, na
modalidade apólice coletiva, da
frota da Universidade Estadual de
Goiás,

R$ 40.570,06, por
seis meses

FONTE: 100

Liquidado em
2019 R$

67.000,00

APROVADO

24 202012404000118 EMATER

Trata-se de processo iniciado para
efetivação de descentralização
orçamentária para pagamento do
valor de aluguel, relativo a três
andares do prédio situado na
Avenida República do Líbano, nº
1945, Setor Oeste, Goiânia -GO,
CEP 74.125-125.

 

A locação do mencionado imóvel
já está formalizada em contrato de
aluguel firmado entre a Secretaria
de Administração -SEAD -
locatária e a empresa FR
Incorporadora LTDA – locadora,
desde 17/02/2017

R$ 845.035,73

FONTE: 100
APROVADO
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25 202000011004980 CBMGO Contratação de serviços
gráficos sob demanda, para
realização de atividades educativas
com relevância institucional.

R$ 180.549,50

Fonte: 245

Vigência: 12
meses

Liquidado em
2019 R$

50.568,00

Devolução do processo ao
CBMGO com as seguintes
recomendações:

a. suspender o processo
licitatório até o
retorno das atividades
normais do CBMGO,
em particular dos
eventos nos quais os
materiais seriam
utilizados;

b. em caso de
necessidade de
materiais específicos,
neste momento,
informar à CGG quais
seriam as atividades e
os quantitativos de
materiais necessários
com o respectivo
orçamento; 

c. não se tratando de
ações de
enfrentamento da
Pandemia, ajustar o
orçamento anual ao
limite de 70% do valor
liquidado em 2019, ou
seja, R$ 35.397,60.

26  PM
Excepcionalização da redução
exigida pelo decreto para os
fundos rotativos da PM.

Ano passado
tinham 29 fundos
ativos. Nos 4
trimestres foram
feitos empenhos
no valor total de
R$ 1.180.000,00.

Esse ano com 30
fundos operantes
serão utilizados
R$ 305.000,00
trimestrais,
totalizando  R$
1.220.000,00
(anual)

APROVADO

27  Casa Militar

Excepcionalização da redução
exigida pelo decreto para os
fundos rotativos da Casa
Militar(Palácio das Esmeraldas)

Em 2019 foram
gastos R$

118.349,96 e a
previsão para

2020 é de totalizar
R$ 120.000,00

APROVADO

                              À vista das deliberações dessa Câmara de Gestão de Gastos, a Superintendência de Orçamento e Despesa da
Secretaria de Estado da Economia adotará, no âmbito de suas competências, as providências e encaminhamentos necessários ao
atendimento.

                              Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, sendo lavrada a Ata por mim Rafael Lisita Júnior,
Superintendente de Orçamento e Despesa da Secretaria de Estado da Economia, que após lida e analisada será assinada pelos
membros da Câmara de Gestão de Gastos.

 
 

________________________________
Alexandre Demartini Rodrigues

Secretaria de Estado da Administração
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________________________________

Francisco Sérvulo Freire Nogueira
Secretaria de Estado da Economia

 
_________________________________________

Luciana Benvinda Bettini e Souza de Rezende
Procuradoria-Geral do Estado

 
________________________________

Jorge Luis Pinchemel
Secretaria de Estado da Casa Civil

 
________________________________

Henrique Moraes Ziller
Controladoria-Geral do Estado
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