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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

CÂMARA DE GESTÃO DE GASTOS
 
 
 

ATA  DE REUNIÃO Nº 03/2020 – CÂMARA DE GESTÃO DE GASTOS

Realizada nos dias 22/05 e 25/05/2020

 

Aos vinte e dois dias do mês de maio, do ano de dois mil e vinte reuniram-se por vídeo conferência, às 9 horas, os membros da Câmara de Gestão de Gastos:
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, Mheliza Mariani Mendes Loyola Rios Machado, Procuradora-Chefe de Gabinete 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.

Os itens 30, 31, 32 e 33, foram deliberados pelo Sr. Renato Meneses Torres, Superintendente de Gestão Integrada da Secretaria de Estado da Casa Civil em
substituição ao membro titular, aos vinte e cinco dias do mês de maio, do ano de dois mil e vinte em reunião por vídeo conferência, às 11 horas.  

                             Os membros discutiram as seguintes demandas:  

ITEM NÚMERO PROCESSO SEI ÓRGAO OBJETO DO CONTRATO OU AQUISIÇÃO
IMPACTO

FINANCEIRO
DA DESPESA

DELIBERAÇÃO CGG

1   Apresentação da proposta de revisão do Decreto
9.376/2019, após as discussões mantidas na CGG.  

A proposta de revisão do Decreto será
disponibilizada aos membros antes do seu
encaminhamento à Casa Civil, para as devidas
sugestões de alterações.

2 201910319002896 SEDS

Aquisição de 100 armários tipo Arquivo de aço 4
gavetas, para pastas suspensas com trilho
telescópico para realizar a substituição dos arquivos
da sala dos dossiês funcionais dos servidores.

R$ 45.450,00 APROVADO

3 201510267000043 FAPEG

Prestação de serviços de vigilância armada e
ostensiva, constituída por um posto diurno e um
posto noturno e serviços de vigilância eletrônica,
com operação de central de monitoramento de
imagens, nas dependências da FAPEG.

R$ 129.998,16 APROVADO

4 202000022000938 IPASGO
Contratação de empresa especializada em aplicação
gráfica deClayout para identidade visual dos
serviços IPASGO Clínicas em fachada de prédio.

R$ 17.133,00 APROVADO

5 201500036001723 ESPORTE E
LAZER

Aditivo do contrato nº. 068/2016-PR-NJ, celebrado
com a TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA
LTDA, para prestação de serviços de vigilância
armada e desarmada, diurna e noturna, a serem
executadas nas dependências do Autódromo
Internacional de Goiânia e no Estádio Serra
Dourada, nesta Capital, conforme adesão a Ata de
Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº.
125/2015, vigência 24/11/2019 a 23/11/2020.

2.104.874,52 APROVADO

6 202000015000809 CASA
MILITAR

Contratação do link de internet para a
Superintendência do Serviço Aéreo da Secretaria
de Estado da Casa Militar, por sistema de registro
de preços, de serviços de telecomunicações com
capacidade para prover tráfego de dados das
aplicações corporativas do Estado de Goiás, tráfego
de voz e imagens, videoconferência e acesso à
Internet, de acordo com as especificações do termo
de referência. (30 meses).

R$ 11.550,00 APROVADO

7 202000003005876 PGE

Realização de despesas com a  a locação de 1
(uma) sala comercial de nº 203, localizada no 2°
pavimento do Bloco “A” do complexo de edifícios
denominado “Brasil XXI”, construído no Conjunto
“A” da Quadra 06, do Setor Hoteleiro Sul,
Brasília/DF, visando atender as necessidades da
Gerência da Procuradoria na Capital Federal e da
Procuradoria Regional de Luziânia, ambas
unidades desta Procuradoria-Geral do Estado, por
um período de 30 (trinta) meses.

R$ 14.307,25 APROVADO

8 202016448021301 DGAP Autorização para pagamento de diárias e pedágio. R$ 420,00 APROVADO

9 202000025025586 DETRAN Renovação de contrato de locação, onde está
instalada a unidade Detran de Santa Fé de Goiás. 37.555,20 APROVADO

10 202014304000634 SEDI Contratação do Instituto Campus Party para a
implantação de Laboratórios de Robótica Include
para a qualificação de jovens na utilização e criação
de ferramentas digitais, de robótica e de internet
das coisas, voltadas à execução de projetos que
apresentem soluções práticas em resposta às

R$ 930.298,39 PROCESSO DEVE SER ENCAMINHADO
À CGE, PARA ANÁLISE. 
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demandas da economia local, como forma de
difusão tecnológica a fim de estimular a produção
de bens e serviços.

11 202000011006806 CBMGO

Contratação de assinatura da ferramenta de
pesquisas e comparação de preços praticados pela
administração pública por parte do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás, denominada
Sistema Gerencial de Banco de Preços, que
consiste num sistema de pesquisas baseado em
resultados de licitações adjudicadas e homologadas,
por um período de 12 (doze) meses.

7.990,00 APROVADO

12 202016448016933 SSP Autorização para pagamento de diárias, bem o
pagamento de pedágio durante o deslocamento. R$ 15.241,40 APROVADO

13 201900016004108 SSP Contratação de serviços para a reforma do telhado e
revitalização da iluminação externa. R$ 92.600,00 APROVADO

14 202017647000693 SEAPA Solicita liberação para pagamento de 27 diárias
integrais e 6 meias diárias. R$ 8.940,00 APROVADO

15 202017647000741 SEAPA Solicita autorização para pagamento de 90 diárias.
O valor da cota mensal da Pasta é de R$ 14.800,00. R$ 14.400,00 APROVADO

16 201700006027574 EDUCAÇÃO

Prorrogação do Segundo Termo de Aditivo
referente ao Contrato nº 001/2019
(000010670485),  cujo objeto é abrigar a extensão
do Colégio Estadual Dom Pedro I, localizado no
município de Aparecida de Goiânia.

R$ 62.545,92

APROVADO. Recomendar ao órgão que busque
alternativas para, no futuro, reduzir o gasto com
aluguel, buscando inclusive a possibilidade de
parcerias com outros órgãos do Estado

17 201600006029547 EDUCAÇÃO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóvel nº 137/2017 (000012916006) celebrado
entre a Secretaria de Estado da Educação e a
Fazenda Escola Bona Espero, cujo objeto é a
locação do imóvel onde abriga o Instituto de
Pesquisa, Ensino e Extensão em Arte, Educação e
Tecnologias Sustentáveis (IPEARTES), no
município de Alto Paraíso de Goiás-GO.

48.748,32

APROVADO. Recomendar ao órgão que busque
alternativas para, no futuro, reduzir o gasto com
aluguel, buscando inclusive a possibilidade de
parcerias com outros órgãos do Estado

18 201900010037422 SAÚDE

Contratação de empresa especializada que promova
solução em serviços de telecomunicações com
capacidade para prover SERVIÇO COMUM E
CONTINUADO DE TELEFONIA FIXA
COMUTADA - STFC para unidades da SES, pelo
período de 12 (doze) meses

R$  213.563,16 APROVADO 

19 201700010003560 SAÚDE

Contrato nº 026/2017-SES/GO (v. SEI!
000011170027), cujo objeto é a prestação de
serviços técnicos de elaboração de projetos nas
especialidades de arquitetura, engenharia civil e
telecomunicações para atender as demandas da
SES-GO. período de 12/04/2020 a 11/04/2021

R$
2.755.725,00 APROVADO

20 201900010041706 SAÚDE

Renovação de garantia com suporte especializado,
por 36 meses renováveis por até 60 meses, de
ativos de rede core e acesso, periféricos e software
adquiridos pela SES-GO, contemplando todas as
funcionalidades já instaladas nos ativos de rede.

R$ 140.200,97 APROVADO

21 202000017003642 SEMAD

Realização dos Serviços de Terraceamento, c/
medições e demarcações de curvas de nível por
conta
da contratada, para conservação do solo e água em
Bacias Hidrográficas contribuintes ao Reservatório
do
Ribeirão João Leite: sub-bacia do Córrego das
Pedras, no município de Ouro Verde de Goiás; e
sub-bacia do
Córrego do Bandeira, no município de Nerópolis,
fazendo relação à atividade de conservação dos
solos e
água, ao longo de trechos dos mananciais
localizados nas áreas piloto.

R$ 217.487,25,
sendo R$
195.738,53
(Fonte 280) e
R$ 21.748,72
(Fonte 100).

DECISÃO: devolução ao órgão com solicitação
de que seja feita pesquisa de preços adequada,
particularmente por se tratar de "serviço
comum", como consta nos autos, e para que seja
solicitado e anexado aos autos o parecer da
Procuradoria Setorial.

22 202000017003575 SEMAD

Realização dos Serviços de Terraceamento¹, com as
medições e as demarcações de
curvas de nível, por conta da contratada, para
conservação do solo e água na Bacia Hidrográfica
do
Tocantinzinho e contribuintes dos mananciais de
abastecimento urbano e rural da sub-bacia do
ribeirão do
Lageado, Maromba, Tocantinzinho e Paraizinho,
fazendo relação à atividade de conservação dos
solos e
água, ao longo de trechos dos mananciais
localizados nas áreas piloto.

R$ 599.326,57
DECISÃO: Os autos devem retornar ao órgão
para atendimento aos apontamentos feitos pela
Procuradoria Setorial.

23 201900017009105 SEMAD Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de desinsetização, desratização,
controle de pombos e controle de pragas e vetores,
nas instalações da secretaria, em 08 Parques
Estaduais,  em 1 Centro de Apoio e 2 Estações
Ecológicas, durante 12 meses. 

R$ 16.397,00 APROVADO
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24 202000017003436 SEMAD

Despesa referente ao terceiro aditivo ao Contrato nº
009/2017 com a empresa TRIVALE
ADMINISTRAÇÃO LTDA, cujo objeto é a a
continuidade da contratação de empresa para de
serviço de gerenciamento eletrônico e controle de
abastecimento de combustíveis, por mais um
período de 12 (doze) meses, com termo inicial o dia
05/06/2020 e termo final no dia 04/06/2021.

R$ 491.399,47 APROVADO

25 202000017003532 SEMAD Solicita autorização para pagamento de diárias no
ano de 2020. R$ 498.266,00

DECISÃO: Retornar ao órgão para que
providencie o detalhamento dos quantitativos a
serem utilizados no período.

26 201812404000093 EMATER

Aquisição de equipamentos de laboratório, em
cumprimento às metas estabelecidas no Convênio
n˚. 836849/2016, celebrado com a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA.

R$ 235.669,68
(total)                
R$ 12.302,73
(contrapartida)

APROVADO

27 202010319000835 SEDS Contratação de Serviço de Chapa - Movimentador
de Mercadoria. R$13.466,40 APROVADO

28 202000022028652 IPASGO

Prorrogação do contrato celebrado entre o Instituto
e a empresa América Cleaning Ambiental Ltda -
ME, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada em serviços continuados de coleta,
transporte e descarte do Lixo Sólido Urbano, além
de adequação e destinação final do lixo, em locais
licenciados pela COMURG.

R$ 20.202,00 APROVADO

29  SEDS

Analisar solicitação do Exmo Sr. governador, para
excepcionalizar as despesas referentes aos
programas sociais da SEDS. Tal pedido deve ser
apresentado na reunião desta sexta.

  

30 201500037000544 PROCON

Autorização para dilação da vigência contratual e
acréscimo no objeto originalmente pactuado pela
SSP e Correios, para o provimento das
necessidades de serviços postais do PROCON
Goiás.

R$ 300.000,00 APROVADO

31
202000022028090, Processo
engloba mais de um
assunto. 

IPASGO

Contratação de empresa especializada na prestação,
de forma contínua, de serviços de Apoio
Administrativo e Apoio em Tecnologia.
 

 

Processo analisado: N° 202000022013249 -
Apoio Administrativo e Apoio em Tecnologia.
Decisão: Pela excepcionalização da necessidade
de redução no valor do contrato, atendidas as
demais ressalvas feitas pela CGE. 

32 202000006023128 SEDUC

contratação de pessoa jurídica especializada na
prestação de serviços de impressão e cópias
monocromáticas e coloridas de diversos tamanhos,
tipos e gramaturas,acabamento de cópias, serviços
de digitalização, fornecimento de equipamentos de
grande porte, fornecimento de suprimentos
originais e de insumos, fornecimento de mão-de-
obra especializada, prestação de assistência técnica
especializada (Administração da SEDUC, e as
Coordenadorias Regionais de Educação), dessa
Secretaria de Estado da Educação.

R$
1.532.787,84 APROVADA

33 2020000036004683 GOINFRA

contratação de empresa especializada para
prestação dos serviços de supervisão das obras de
implantação, pavimentação, restauração, incluindo
OAE, das rodovias: GO-173, GO-326 / GO-418 e
GO-326.

R$
1.821.866,94 APROVADA

À vista das deliberações elencadas acima, a Secretaria Executiva da Câmara de Gestão de Gastos 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, Secretário Executivo, que após lida e analisada será
assinada pelos membros da Câmara de Gestão de Gastos.

 
 

________________________________
Alexandre Demartini Rodrigues

Secretaria de Estado da Administração
 

________________________________
Francisco Sérvulo Freire Nogueira
Secretaria de Estado da Economia

 
_________________________________________

Mheliza Mariani Mendes Loyola Rios Machado
Procuradoria-Geral do Estado

 
________________________________

Jorge Luis Pinchemel
Secretaria de Estado da Casa Civil

 
________________________________

Renato Meneses Torres
Secretaria de Estado da Casa Civil

 
________________________________

Henrique Moraes Ziller
Controladoria-Geral do Estado
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Documento assinado eletronicamente por JORGE LUIS PINCHEMEL, Procurador (a), em 26/05/2020, às 16:01, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE MORAES ZILLER, Secretário (a)-Chefe, em 29/05/2020, às 16:46, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e
art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por RENATO MENESES TORRES, Superintendente, em 01/06/2020, às 17:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art.
3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE DEMARTINI RODRIGUES, Chefe de Gabinete, em 09/06/2020, às 07:28, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA, Secretário (a)-Adjunto (a), em 24/06/2020, às 17:48, conforme art. 2º, § 2º, III, "b",
da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por MHELIZA MARIANI MENDES LOYOLA RIOS MACHADO, Chefe de Gabinete, em 02/07/2020, às 22:45, conforme art. 2º, § 2º,
III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando
o código verificador 000013247848 e o código CRC D826CAD3.
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