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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

CÂMARA DE GESTÃO DE GASTOS
 
 
 

ATA  DE REUNIÃO Nº 04/2020 – CÂMARA DE GESTÃO DE GASTOS

Realizada no dia 29/05/2020

Aos vinte e nove 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.

Foi apresentado pelo Sr. Francisco Sérvulo, membro e representante da Secretaria de Estado da Economia, a
Minuta do novo decreto de contingenciamento de gastos. Ficou definido que a minuta será disponibilizada no google drive para
deliberação dos membros da Câmara de Gestão de Gastos, e após será encaminhada à Secretaria de Estado da Casa Civil para
prosseguimento dos trâmites legais.

Em seguinda, foi apresentado pelo Sr. Jorge Luis, membro e representante da Secretaria de Estado da Casa
Civil, proposta de resoluções da Câmara de Gestão de Gastos. Ficou definido que as resoluções serão disponibilizadas no google
drive e compartilhada com todos os membros da Câmara para deliberação.  

Por decisão dos membros da Câmara, será alterado o valor mínimo de despesas com obrigatoriedade de análise
da Controladoria-Geral do Estado, de R$ 1 (um) milhão para 2 (dois) milhões de reais. A  análise da Controladoria-Geral do
Estado antecederá a deliberação da Câmara de Gestão de Gastos.

                               Os membros discutiram as seguintes demandas:  

ITEM PROCESSO SEI ÓRGÃO OBJETO IMPACTO
FINANCEIRO

DELIBERAÇÃO
CGG

01 202000028000756 ABC 

Tratam os autos sobre análise
do Apostilamento entre a
ABC e a ENEL, para
fornecimento de energia
elétrica nos Contratos CUSD
GOV 398/2019 (Sede da
ABC), CCER GOV 399/2019
(Morro do Mendanha) e
CUSD GOV 459/2019
(Bananal).

R$1.020.000,00 APROVADO

02 202000006004158 EDUCAÇÃO

Contratação de empresa
prestadora de serviço
especializado de agente de
integração, para concessão de
estágio de estudantes de nível
superior, pelo período de 12
(doze) meses.

R$ 2.244,00 EM
DILIGÊNCIA

03 202000006006715 EDUCAÇÃO Gastos com diárias.
Informamos ainda que, os
gastos anuais com diárias do
ano corrente, relativas aos
atendimentos das demandas
pedagógicas e administrativas
da Rede Estadual de Ensino,
Área Centralizada e
Coordenações Regionais de
Educação, em viagens dentro
e fora do estado, conforme
planilha (000011365693) em
anexo e em conformidade ao
Decreto nº
7.141(000011367521), de 06

R$ 222.500,00 APROVADO,
com ressalva
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de agosto de 2010, já foram
analisadas e aprovadas pelo
Comitê Gestor de Gastos
através do Despacho nº
101/2020 - CGG- 17762.

04 201900006036973 EDUCAÇÃO

Contratação de serviços de
pessoa jurídica para
fornecimento de hospedagem,
alimentação, aluguel de
espaço físico (salas e
auditório), locação de
equipamentos, material de
papelaria para cursistas,
locação de transportes
terrestres aos cursistas, para a
realização da Formação
Continuada no Programa
GOIASTEC: Ensino Médio
ao Alcance de Todos.

R$ 236.768,59 EM
DILIGÊNCIA

05 202000006024324 EDUCAÇÃO

Despesas com tarifas de
concessionarias de água e
esgoto nas Unidades
Escolares Estaduais e
Unidades Administrativas da
Secretária de Estado da
Educação, com contratos em
execução durante o exercício
de 2020.

R$
7.541.920 ,00 APROVADO

06 201900006061183 EDUCAÇÃO

Aquisição de terminais de
comunicação via satélite
(VSAT) e prestação de
serviços solução de dados
bidirecional para tráfego IP
que servirá como meio de
fornecimento de transmissão
de conteúdo multicast com
interatividade, fornecendo
serviços de instalação,
operação, manutenção,
reposição em caso de falhas
ou defeitos, gerência dos
enlaces de satélite, por um
período de 36 meses.

3.300.300,00 APROVADO

07 202000022028097 IPASGO

Encaminha a lista de
processos que se encontram
em licitação e solicita
excepcionalização de todas as
despesas listadas.

N/A

È de competência
do Chefe do
Executivo
deliberar sobre a
questão. 

08 202000022027797 IPASGO

contratação de empresa
especializada em prestação de
serviços de publicações
oficiais em jornal diário de
grande circulação de avisos
de licitação, notas oficiais e
afins, para cumprimento de
requisitos legais vigentes.

R$ 93.693,60 APROVADO

09 202000022026377 IPASGO

contratação de empresa
especializada em consultoria
a planos de saúde, para
fornecer consultoria em
gestão atuarial, inclusive nos
aspectos jurídicos,
contemplando atividades de
avaliação atuarial e financeira
dos planos, do IPASGO
Saúde, denominados Básico e
Especial.

R$ 243.620,04 EM
DILIGÊNCIA

10 202000022028652 IPASGO

O IPASGO, solicita
excepcionalização da Pasta ao
atendimento do constante no
decreto 9.649/2020. 

N/A

È de competência
do Chefe do
Executivo
deliberar sobre a
questão. 

11 202000022021052 IPASGO contratação de empresa R$ APROVADO
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especializada na prestação de
serviços de vigilância e
segurança patrimonial armada
e desarmada, diurna e
noturna, para atender a
demanda dos postos de
vigilância das Unidades do
Instituto de Assistência ao
Servidor Público - IPASGO.
 

3.607.229,40

12 202000036005694 GOINFRA

Presidente da GOINFRAN
solicita dos membros da
Câmara de Gestão de Gastos
a autorização para conceder a
excepcionalidade às regras
estabelecidas pelos Decretos
n° 9.376, de 02 de Janeiro de
2019, e 9.649, de 13 de Abril
de 2020, especialmente no
que tange aos efeitos dos
artigos 5º, §2°, II e §3°, e 3°,
respectivamente.

 

È de competência
do Chefe do
Executivo
deliberar sobre a
questão. 

13 202000036001615 GOINFRA Aquisição de 02 aparelhos de
GPS R$ 10.482,48 APROVADO

14 201800036005541 GOINFRA

contratação de entidade
especializada no
Gerenciamento eletrônico e
controle de abastecimento de
combustíveis para atender as
necessidades da Agência
Goiana de Transportes e
Obras – AGETOP, pelo
período de 12 (doze) meses.

R$ 750.329,09 APROVADO

15 202000058001486 OVG                                                    

Solicitação de inclusão da
Assistência Social, onde se
enquadra a OVG, no Decreto
9.649/20, alcançando
igualmente as exceções
concedidas às Secretarias de
Estado da Saúde e da
Segurança Pública, durante o
enfrenteamento da
emergência em saúde pública
decorrente da COVID-19.  (O
documento em imagem com o
pedido completo está no final
desta linha, à direita. Basta
clicar nas imagens e arrastar
para aumentar o tamanho).

N/A

Não compete a
Câmara deliberar
sobre as despesas
da OVG. 

16 201900010041706 SAÚDE

Renovação de garantia com
suporte especializado, por 36
(trinta e seis) meses
renováveis por até 60 meses,
de ativos de rede core e
acesso, periféricos e software
adquiridos pela SES-GO.

R$ 721.033,56 APROVADO

17 201700010003241 EDUCAÇÃO

Prorrogação de prazo do
Contrato nº 056/2017–
SES/GO, para fornecimento
de passagens aéreas e
terrestres, no território
nacional incluindo reserva,
marcação e remarcação de
bilhetes, destinados aos
pacientes cadastrados no
Programa de Tratamento Fora
do Domicílio (TFD), visando
transporte para tratamento de
saúde em outros estados, a
vencer em 29/05/2020.

R$
2.276.047,16 APROVADO

18 202017604000559 SIC renovação do contrato de
empresa especializada em
prestação de de serviço de

R$ 127.361,38 APROVADO
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gerenciamento eletrônico e
controle de abastecimento de
combustíveis , com vista em
atender as necessidades de
abastecimento da frota de
veículos

19 202000016009933 SSP

Renovação do Contrato N°
051/2016 de prestação de
Serviço de Telefonia Móvel
(SMP), por 12 (doze) meses.
O primeiro contrato está
autuado sob o PROCESSO
SEI 201600016001449.

R$ 531.694,20 EM
DILIGÊNCIA

20 202000016000284 SSP

Contratação de empresa para
calibração, anual, das pipetas
pertencentes ao Laboratório
de Biologia e DNA Forense
do ICLR, com emissão de
Certificado e Certificado
RBC

R$ 29.043,90 APROVADO

21 201900016005639 SSP

Aditivo de 25 % (Vinte e
Cinco Por Cento) para fins de
implementação orçamentário
do contrato nº 9912460881
vigência: 16/05/19 a
15/05/2020, bem como a
prorrogação do mesmo
contrato pelo prazo de
16/05/2020 a 15/05/2021.

R$ 237.500,00
com o aditivo.
Anterior no
valor de
R$190.000,00

APROVADO
(Definição de
procedimentos
com a SEAD)

22 202000016009172 SSP

1º Termo Aditivo ao Contrato
nº 116/2017 para prestação de
serviços de consultoria,
suporte técnico, atualização,
manutenção preventiva e
corretiva, referente ao sistema
SisSoft2002, versão
SOMBRA, de interceptação e
monitoramento de telefonia
fixa e celular, por um período
de 24 (vinte e quatro) meses.

R$ 627.608,40 APROVADO

23 202000066002044 AGRODEFESA

adesão a ATA de Registro de
Preços 01/2020
(000011845796) relativa a
links de comunicação de
dados, processo
201914304001615,
organizada pela Secretaria de
Estado de Desenvolvimento e
Inovação – SEDI, ao qual a
AGRODEFESA entrou como
partícipe neste certame, com
objetivo de substituir os
contratos atuais por contratos
que sejam mais vantajosos
economicamente, bem como
melhorar a velocidade dos
links de comunicação de
algumas das unidades da
AGRODEFESA.

R$ 324.683,70 APROVADO

24 202000011009925 BOMBEIROS MILITAR

contratação de empresa
especializada na prestação de
Serviços de impressão, cópias
e digitalização (Outsourcing)
com o fornecimento e
instalação de equipamentos
de impressora e
multifuncional.

R$ 395.682,36 EM
DILIGÊNCIAS

25 202000011010807 BOMBEIROS MILITAR
Contratação de empresa para
fornecimento de software de
engenharia.

R$ 3.696,00 APROVADO

26 201700011001069 BOMBEIROS MILITAR
2º Termo Aditivo - Sistema
gerencial contábil de
prestação de contas.

R$ 12.480,00 APROVADO
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27 201700013000395 CASA CIVIL a) Prorrogação do contrato nº
006/2017, celebrado entre a
Secretaria de Estado da Casa
Civil e a empresa ATAN -
Agência de Turismo
Anhanguera Ltda pelo
período de 12 meses; 
 b) Supressão contratual de
30% (trinta por cento) do
valor do terceiro termo
aditivo, das despesas
liquidadas no mesmo período
de 2019, conforme abaixo:

R$ 44.157,20 APROVADO

28 201600013001470 CASA CIVIL

Sexto Termo Aditivo ao
Contrato n.º 017/2016
(000012728864), para a
prestação de serviços de
impressão, cópias e
digitalização (outsourcing)
com disponibilização de
impressoras, software de
gerenciamento, papel, tonner,
peças e manutenção.

R$ 89.549,34 APROVADO

29 202000015000753 CASA MILITAR

Aquisição de apólice de
seguro de Responsabilidades
do Explorador ou
Transportador Aéreo (RETA)
para as seguintes aeronaves
de propriedade do Estado de
Goiás: helicóptero modelo
AS350B2 Esquilo, prefixo
PT-GGO; avião turbofan
modelo 525, prefixo PT-STK;
avião turbo-hélice modelo
King Air B300 Tipo B 350,
prefixo PT-WTW; avião
turbo-hélice modelo King Air
C90GT, prefixo PR-GEG;
avião à pistão modelo PA34
220T Sênica V, prefixo PR-
EGM, avião à pistão modelo
PA34 220T Sênica V, prefixo
PR-EGO, avião a
jato/turbofan modelo Cessna
Aircraft 525 .

R$ 14.396,85 APROVADO

30 201600015000100 CASA MILITAR

Prorrogação contratual com
empresa prestadora de
serviços para a manutenção
de veículos pertencentes à
frota oficial da Secretaria.

R$ 227.233,76 APROVADO

31 202000025014073 DETRAN

Trata-se de solicitação de
Adesão, como carona, à Ata
de Registro de Preço
nº031/2019, originária do
Pregão Eletrônico nº
026/2019, resultante do
processo administrativo nº
8242/2019, realizado pelo
Tribunal de Justiça do Estado
do Amazonas, para aquisição
de renovação de assinaturas
de 1500 (mil e quinhentas)
licenças de uso de software
antivírus Kaspersky Endpoint
Security for Business - Select
Brazilian.

R$ 89.550,00 APROVADO

32 202000025030274 DETRAN

pagamento de diárias a
servidores. a Gerência de
Engenharia de Trânsito, para
realização de atividades
rotineiras do órgão.

R$ 15.060,00 APROVADO

33 201900025096543 DETRAN Locação de Imóvel para
funcionamento da

R$ 214.320,00 APROVADO
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CIRETRAN de
ACREÚNA/GO, por 60
(sessenta) meses.

34 202000025007667 DETRAN
Serviços de conservação e
limpeza, por um período de
12 (doze) meses.

R$
3.999.340,08

EM
DILIGÊNCIA

35 201816448008736 DGAP

Autorização para
formalização do termo
Aditivo ao Contrato nº
001/2018: Prorrogação por
mais 12 meses do contrato
com a ENEL S/A para
prestação de serviço de
energia elétrica, tendo em
vista o término da vigência do
contrato atual em 28/04/2020,
mantendo as mesmas
condições do contrato
vigente, R$ 5.542.284,96,
fonte 100, justificativa:
Serviço contínuo e essencial
de fornecimento de energia
elétrica para unidades
prisionais.

R$5.542.284,96 APROVADO

36 202000004002377 ECONOMIA

Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato nº. 47/2017,
decorrente do Pregão
Eletrônico nº 018/2017,
Processo nº
201700004040200, a ser
firmado com a empresa 
CLARO S/A, de prestação
dos seguintes serviços
telefônicos:  Lote 03 - Serviço
0800 para ligações recebidas
do STFC (local e DDD) e
Serviço Móvel Pessoal –
SMP e Lote 07 - Serviço
DDR local fixo e Móvel VC1
- na cidade de Itumbiara(GO),
para atender demanda da
Secretaria de Estado da
Economia.

R$ 102.575,47 APROVADO

37 202000004002402 ECONOMIA

Prorrogação de vigência,
supressão de serviços e
redução de preços para alguns
itens do Contrato nº
052/2017, firmado entre o
Estado de Goiás, por
intermédio da Secretaria de
Estado da Economia, e a
empresa Algar Telecom S/A,
de prestação de serviço
telefônico - Serviço local para
linhas de ramal intragrupo ou
convencionais fixo e móvel
VC1 - nas cidades de Buriti
Alegre, Cachoeira Dourada,
Inaciolândia, Itumbiara,
Paranaiguara e São Simão –
Lote 10.

R$ 46.401,00 APROVADO

38 201900004084103 ECONOMIA

Aquisição de aparelhos e
equipamentos que se
destinam a ampliação de
sistemas de comunicação
telefônica, substituição de
equipamentos utilizados em
pontos de ramais já ativos e
ampliação/modernização de
plataformas já instaladas em
diversas unidades
administrativas da Secretaria
de Estado da Economia

R$ 174.762,64 APROVADO
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39 202000004034779 ECONOMIA Contratação de assinatura
anual para acesso aos serviços
do Sistema Banco de Preços,
através do site Negócios
Públicos,por um período de
12 meses.

R$ 8.190.74 APROVADO

40 202017576000932 ESPORTE E LAZER

adesão à Ata de Registro de
Preços nº 027/2019, Pregão
Eletrônico SRP nº 055/2019,
realizado pelo Ministério
Público do Estado de Goiás,
que visa a contratação de
empresa especializada na
prestação de serviços de
controle sanitário integrado
no combate a pragas urbanas,
desinsetização e desratização
nas dependências próprias da
Secretaria de Estado de
Esporte e Lazer – SEEL.

R$ 142.432,72 APROVADO

41 202011129001632 GOIASPREV

Contratação de serviços de
telecomunicações para
tráfego de dados das
aplicações corporativas,
tráfego de voz e imagens,
videoconferência e acesso à
Internet, para atendimento das
necessidades da Goiás
Previdência - GOIASPREV, 
por um período de 30 (trinta)
meses.

R$ 101.492,16 APROVADO

42 201900002093385 POLICIA MILITAR aquisição de 06 equipamentos
de informática (notebooks) R$ 22.041,12 APROVADO

43 201900002108162 POLICIA MILITAR

aquisição de equipamentos de
informática - computador
desktop, para atender as
necessidades do 1º Comando
Regional de Polícia Militar -
1º CRPM (Comando de
Policiamento da Capital -
CPC).

R$ 118.680,00 APROVADO

44 201900002104437 POLICIA MILITAR
Aquisição de reservatório de
caixa d´água instalação e
transporte.

R$ 29.200,00 APROVADO

45 202000016002334 PROCON Compra de café e açúcar. R$ 7.013,64 APROVADO

46 202000005003706 SEAD

contratação de empresa
especializada, no ramo de
controle de pragas para
prestação de serviços de
dedetização, desratização,
descupinização,
desalojamento de voadores
nas instalações prediais, pelo
período de 12(doze) meses.

R$ 363.972,19 EM
DILIGÊNCIA

47 201700005004048 SEAD

Prorrogação do contrato
035/2017, a favor da empresa
BOSS LOCADORA DE
VEICULOS LTDA - EPP ,
cujo objeto é locação de
veículos automotores
,conforme a seguir: Furgão de
carga (1); Furgão de
passageiros (1).

R$ 147.540,72 APROVADO

48 201700005004048 SEAD

Prorrogação do contrato
36/17, a favor da empresa
ACHEI AUTOMOVEIS
LTDA - ME, cujo objeto é
serviço de
locação de veículos
automotores, conforme a
seguir: Veículo de
representação (1); Sedan
Padrão A (12) 

R$ 262.038,24 APROVADO
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49 202000005006508 SEAD

Aquisição de Equipamento
diversos (câmera, microfone,
dentre outros), para
transmissão de imagem. 

R$ 7.693,18 APROVADO

50 201800005005600 SEAD
Renovação do contrato nº
005/2019, para manutenção
de extintores.

8.835.72 APROVADO

51 201917647000679 SEAPA

contratação da empresa de
Saneamento de Goiás S.A. -
SANEAGO para a prestação
do serviço de fornecimento de
água tratada e a
coleta/afastamento e
tratamento de esgoto sanitário
para as contas nº 14894-6 e
18586-8, para atender as
necessidades do prédio da
Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - SEAPA, por
prazo indeterminado.

R$ 27.667,20 APROVADO

52 202017647000522 SEAPA
Contratação de empresa para
fornecimento de água
mineral.

21.568,00 APROVADO

53 202018037002295 SECRETARIA GERAL DA
GOVERNADORIA

Contratação de empresa para
prestar serviços de locação de
veículos automotores
destinados a atender a
demanda da Secretaria na
execução das atividades
administrativas das unidades
ligadas diretamente ao
Governador.

R$ 24.839,82 APROVADO

54 201600013002877 SECRETARIA GERAL DO
GOVERNADORIA

Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato n.º 002/2017,
celebrado entre o Estado de
Goiás, por meio da
Secretaria-Geral da
Governadoria, sob
interveniência da Secretaria
de Estado da Casa Civil e a
empresa Saneamento de
Goiás S/A - SANEAGO, cujo
objeto consiste na prestação
de serviços de abastecimento
de água tratada, e
coleta/afastamento de esgoto
sanitário, para atender as
necessidades do Conselho
Estadual de Educação.

R$ 36.180,00 APROVADO

55 202018037001642 SECRETARIA GERAL DO
GOVERNADORIA

contratação de empresa
especializada na locação de
infraestrutura para os eventos
realizados pela Secretaria
Geral da Governadoria, tais
como a transferência
simbólica da capital do
Estado de Goiás para a
Cidade de Goiás e Cidade de
Santa Cruz de Goiás, nos
meses de junho e agosto de
2020, respectivamente.

R$ 456.814,68 EM
DILIGÊNCIA

56 202018037002211 SECRETARIA GERAL DO
GOVERNADORIA

Registro de Preços visando
futura e eventual contratação
de empresa para locação de
veículos automotores , sem
motorista, com manutenção,
seguro, rastreador e
quilometragem livre,
objetivando a substituição
gradativa dos contratos
vigentes da Secretaria Geral

R$ 466.975,92 EM
DILIGÊNCIA
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da Governadoria, pelo
período de 12 (doze) meses

57 202018037002542 SECRETARIA GERAL DO
GOVERNADORIA

contratação de empresa
especializada na prestação de
serviços gráficos com vistas à
confecção de pastas e
diplomas, a serem utilizados
pelo Chefe do Poder
Executivo, na outorga de
Comendas, nos eventos de
transferência simbólica da
capital do Estado de Goiás
para a Cidade de Goiás e
Santa Cruz de Goiás, nos
meses de julho e agosto de
2020, respectivamente.

R$ 22.197,00 APROVADO

58 201700013003711 SECRETARIA GERAL DO
GOVERNADORIA

Prorrogação do contrato de
prestação de serviços de
limpeza, asseio e conservação
de áreas internas/externas,
fornecimento de mão-de-obra,
materiais e equipamentos,
com ênfase em manutenções
prediais preventivas e
corretiva, para atender as
necessidades do Conselho
Estadual de Educação, no
período de 6 meses (07/11/19
a 06/05/20).

R$ 129.319,80 APROVADO

59 201700013001717 SECRETARIA GERAL DO
GOVERNADORIA

Segundo Termo Aditivo ao
Contrato n.º 013/2017
(9365469), celebrado entre o
Estado de Goiás, por meio da
Secretaria-Geral da
Governadoria, sob
interveniência da Secretaria
de Estado da Casa Civil e a
pessoa jurídica Sampa
Produtos Eletrônicos Ltda.,
cujo objeto consiste na
prestação de serviços de
instalação de equipamentos
de segurança, monitoramento
e vigilância patrimonial, com
aquisição de materiais, para
atendimento das necessidades
do Conselho Estadual de
Educação (que antes de
vigorar a Lei n.º 20.491/2019
integrava esta Casa Civil),
bem como da Gerência de
Protocolo, Documentação e
Arquivo.

R$4.354,92 APROVADO

60 201700013002219 SECRETARIA GERAL DO
GOVERNADORIA

Prorrogação, por mais 12
meses, do Contrato 011/2017,
que tem por objeto a locação
de um veículo tipo Camionete
cabine dupla, junto à empresa
BOSS LOCADORA DE
VEÍCULOS LTDA - EPP,
visando a atender às
necessidades desta Pasta.

R$ 45.115,41

EM
DILIGÊNCIA.
Solicitar à SEAD
a análise de
Preços.

61 201900013001223 SECRETARIA GERAL DO
GOVERNADORIA

Contratação de empresa
especializada no
fornecimento de energia
elétrica para suprir as
necessidades do Conselho
Estadual de Educação, para o
período de 01/01/2020 a
31/12/2020.

R$ 60.655,71 APROVADO

62 201600013001951 SECRETARIA GERAL DO
GOVERNADORIA

Terceiro Termo de
Apostilamento ao Contrato nº
010/2016, para fornecimento

R$ 1.200,00 APROVADO
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de energia elétrica em baixa
tensão.

63 201600013001965 SECRETARIA GERAL DO
GOVERNADORIA

Prorrogação do contrato n.°
012/2016, com a Companhia
de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal - CAESB,
empresa especializada na
prestação de serviços de
fornecimento de água e coleta
de esgoto para atender às
necessidades do Gabinete de
Representação de Goiás no
Distrito Federal.

R$ 2.634,52 APROVADO

64 201918037003035 SECRETARIA GERAL DO
GOVERNADORIA

Contratação direta, por
inexigibilidade de licitação,
de 1 (uma) licença para
utilização da ferramenta
"Banco de Preços", por um
período de 12 (doze) meses.

R$ 8.700,00 APROVADO

65 201914304003917 SEDI

Fornecimento de energia
elétrica, referentes aos
Terminais Rodoviários de
Passageiros dos municípios
de Água Limpa, Aragoiânia,
Buriti  Alegre, Inhumas,
Ouvidor, Posse, Sanclerlândia
e Santa Bárbara de Goiás.

R$ 28.057,92 APROVADO

66 202014304000634 SEDI

autorização para a contratação
do Instituto Campus Party
para a implantação de 06
(seis) Laboratórios Includes
no Estado de Goiás,
objetivando a inclusão de
jovens nos conteúdos e
práticas da transformação
digital em comunidades de
baixa renda, por meio de
cursos com metodologia
apropriada, linguagem de
software e desenvolvimento
de hardwares exclusivos.

R$ 930.298,39

Retirado da pauta,
pois está em
instrucao na CGE.
Solicitar da SEDI 
manifestar sobre o
assunto em
próxima reunião
ou oportunidade. 

67 202014304001055 SEDI

Aquisição de licenças de
Solução Integrada de
Videoconferência em Nuvem
(Cloud), contemplando
atualização de software e
suporte técnico da
Contratada, pelo período de
12 meses.

R$ 14.558,50 APROVADO

68 201910319002622 SEDS

contratação de empresa
especializada no
fornecimento de
medicamentos e correlatos
abrangendo produtos
hospitalares e complementos
alimentares, destinados às
Unidades Socioeducativas do
Estado de Goiás, pelo período
de 12 (doze) meses

R$ 50.000,00 APROVADO

69 202000017003642 SEMAD
Aquisição de serviços de
terraceamento com marcação
de curvas de nível

R$ 217.487,25 APROVADO

70 202017604000453 SIC Contratação pelo período de
30 meses da prestação do
serviço de telefonia fixa
comutada-STFC (fixo/fixo e
fixo/móvel), nas modalidades:
Local. Longa Distância
Nacional. Longa Distância
Internacional, envolvendo os
serviços de Instalação de
Linhas Telefônicas.
Assinatura Básica Mensal:

R$ 91.225,25 APROVADO
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Chamada Franqueada (STFC-
0800), através de códigos não
geográficos.

71 201900016027218 SPTC

Aquisição de 02 (duas) peças
HQ, capa reposição sensor
LBOD, para o funcionamento
do equipamento HQ40d da
marca HEXIS, pertencente
ao  Laboratório de Análises
Ambientais da SPTC.

R$ 3.475,29 APROVADO

72 202000020005915 UEG

Questionamento da UEG
sobre a necessidade de
obediência ao decreto
9.649/20, quanto aos recursos
disponibilizados por meio das
emendas parlamentares
estaduais e de convênios
federais. 

N/A

Não cabe a
Câmara deliberar
sobre a matéria.
Cabe
a  Procuradoria
Jurídica da Pasta
emitir Parecer. 

73 202000012000264 VICE GOVERNADORIA

Autorização para aditivar o
contrato existente de
fornecimento de passagens,
hospedagens e translados.

R$ 235.990,45 PARA
DILIGÊNCIA

74 201900012000035 VICE GOVERNADORIA

Segundo Termo Aditivo ao
Contrato nº 005/2019, para
prestação de serviço de
agenciamento de viagens,
compreendendo emissão,
remarcação e cancelamento
de passagens aéreas nacional
e internacional; reservas de
hospedagens nacionais e
internacionais com
alimentação; locação de
veículos e traslados, por mais
12 (doze) meses.

R$ 160.669,84 PARA
DILIGÊNCIA

75 202017697000219 SECOM

Diárias para servidores desta
Pasta quando em
deslocamento eventual para
realização de atividades em
outro ente federativo
(maio/2020).

R$ 9.000,00 APROVADO 

76 202000007024669 POLICIA CIVIL

Contratação da Empresa
Brasileira de Correios e
Telégrafos- EBCT, com
redução da despesa, para
prestação de serviços postais
(entrega de cargas,
encomendas e serviço de
malote), pelo período de 12
(doze) meses. Contrato
anterior expira em
18/06/2020.

R$ 288.504,36 EM
DILIGÊNCIA

77 202000004037196 ECONOMIA

Aquisição de licenças
de Solução Integrada
de Videoconferência em
Nuvem (Cloud),
contemplando atualização de
software e suporte técnico
pelo período de 12 (doze)
meses.

R$ 14.410,00 APROVADO

78 202000020005115 UEG prorrogação dos contratos
referentes à prestação de
serviços continuados de
segurança integrada,
composta de vigilância
armada com responsabilidade
patrimonial, para atender a
Administração Central,
Câmpus e Unidades
Universitárias desta
Instituição, por meio da
celebração dos Termos
Aditivos aos Contratos ns.

R$
6.259.449,60

EM
DILIGÊNCIA
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050, 051, 052, 053 e
054/2016, entre a
Universidade Estadual de
Goiás - UEG e a empresa
Garra Forte Empresa de
Segurança Ltda

79 201800025011395 DETRAN

prorrogação do Contrato nº
017/2017, celebrado com a
Trivale Administração Ltda,
para prestação de serviço de
gerenciamento eletrônico e
controle de abastecimento de
combustíveis.

R$
1.485.362,50 APROVADO

80 201900025055519 DETRAN

Renovação do contrato de
locação de imóvel destinado
ao funcionamento da
Circunscrição Regional de
Trânsito - CIRETRAN, do
Município de Rio Verde/GO.

R$ 216.000,00 APROVADO

81 201700010003241 SAÚDE

Prorrogação de prazo do
Contrato nº 056/2017–
SES/GO, para fornecimento
de passagens aéreas e
terrestres, no território
nacional incluindo reserva,
marcação e remarcação de
bilhetes, destinados aos
pacientes cadastrados no
Programa de Tratamento Fora
do Domicílio (TFD), visando
transporte para tratamento de
saúde em outros estados, a
vencer em 29/05/2020.

R$
2.276.047,16 APROVADO

 

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

 
________________________________

Henrique Moraes Ziller
Controladoria-Geral do Estado

 

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE MORAES ZILLER, Secretário (a)-Chefe, em 02/06/2020, às 16:04,
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 JORGE LUIS PINCHEMEL, Procurador (a), em 02/06/2020, às 16:44, 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,
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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 000013373444 e o código CRC
FD45BCFB.
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