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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

CÂMARA DE GESTÃO DE GASTOS
 
 
 

ATA DE REUNIÃO 12/2020

 

Realizada em 17/07/2020

 

Aos dezessete dias do mês de julho, do ano de dois mil e vinte, reuniram-se por videoconferência, às nove horas, os membros da Câmara de Gestão de Gastos:
Alexandre Demartini Rodrigues, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da Administração-SEAD, Ana Paula Lima Florentino Alves Ferreira, Chefe da Advocacia Setorial
da Procuradoria-Geral do Estado-PGE, Francisco Sérvulo Freire Nogueira, Secretário-Adjunto da Secretaria de Estado da Economia, Jorge Luis Pinchemel, Gerente de Redação e
Revisão de Atos da Secretaria de Estado da Casa Civil e Margareth Moreira, Gerente de Auditoria de Monitoramento da Controladoria-Geral do Estado.

Inicialmente, foi apresentado Ofício-Circular a ser encaminhado aos Titulares dos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado de Goiás com vistas a
otimizar a análise dos pedidos voltados à excepcionalidade das medidas de contenção de despesas previstas no Decreto nº 9.649, de 13 de abril de 2020. Após proposta de adequação
na redação, o referido expediente foi aprovado pelos membros presentes.

Em seguida, foi aprovada a Resolução nº 05, que dispõe sobre a Alçada, Eficiência Constitucional e Razoabilidade aplicáveis às despesas de Fundo Rotativo.
Na sequência, foram analisados os processos da pauta. Nos casos em que houve divergência nas votações, o detalhamento das manifestações encontra-se no campo

de deliberações da CGG de cada item.
Durante a reunião foram discutidas as seguintes demandas:
 

ITEM NÚMERO
PROCESSO SEI ÓRGÃO OBJETO DO CONTRATO OU AQUISIÇÃO

IMPACTO
FINANCEIRO
DA DESPESA

DELIBERAÇÃO DA CGG

Oficio circular - Pedido de afastamento do Decreto 9.649/2020 - despesa excepcional (000014216092) Aprovado após adequações na
redação.

Resolução nº 05 - Alçada, Eficiência Constitucional e Razoabilidade aplicáveis às despesas de Fundo Rotativo. (000014270953) Aprovada

1 201700013002218 CASA CIVIL

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2017, celebrado
entre a Secretaria de Estado da Casa Civil e a Empresa Achei
Automóveis LTDA., com apostilamentos para a Secretaria-
Geral  da Governadoria e a Secretaria de Estado de
Comunicação, cujo objeto "consiste na prestação de serviços
de locação de veículos automotores, com rastreador,
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre", com o
término da vigência em 23/08/2020.
Prorrogação da vigência do instrumento contratual, por mais
12 (doze) meses, com reajuste dos valores inicialmente
pactuados, com fundamento no artigo 57, inciso II, §2º, da
Lei nº 8.666/93.

R$ 256.591,20

Pela não excepcionalização da despesa,
com base no Art. 3º do Decreto 9.649,
de 13 de abril de 2020.
01 Abstenção (Casa Civil)
04 votos Pela não Excepcionalização
(CGE, Economia, PGE e SEAD) 
                                                             

2 202017647000932 SEAPA

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2019, celebrado
entre a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento –
SEAPA e a empresa Autorio Administradora e Construtora
Ltda,  cujo objeto refere-se à prestação de serviços de locação
de veículos automotores, sem motorista, com fornecimento
de equipamento específico para monitoramento de veículo
em tempo real (Rastreador), manutenção, limpeza, seguro e
quilometragem livre, com prorrogação da vigência por mais
12 (doze) meses, de 03/09/2020 a 02/09/2021.

R$ 178.536,00
Pela não excepcionalização da despesa,
com base no Art. 3º do Decreto 9.649,
de 13 de abril de 2020.

3 201900024001096 JUCEG

Contratação de pessoa jurídica, para a disponibilização,
parametrização, execução da operação, manutenção e do
suporte técnico e operacional de Solução de Software como
Serviço – SaaS, em plataforma Web, objetivando o
processamento da Rede Nacional para a Simplificação do
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios –
REDESIM, para a Junta Comercial do Estado de Goiás -
JUCEG. Prazo 12 meses

R$ 1.333.538,73
Pela excepcionalização da despesa,
com base no Art. 3º do Decreto 9.649,
de 13 de abril de 2020.

4 202000003009825 PGE Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de
aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de
peças/acessórios para atender a Procuradora-Geral do Estado,
por um período de 12 (doze) meses.

R$ 190.626,72 Pela excepcionalização da despesa,
com base no Art. 3º do Decreto 9.649,
de 13 de abril de 2020.
03 votos Pela Excepcionalização
(Economia, PGE e SEAD)
02 votos pela Fase processual imprópria
(Casa Civil e CGE)
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5 202014304000995 SEDI

Contratação de serviços de Solução Integrada de Filtragem de
Correio Eletrônico, para atendimento às melhores práticas de
segurança da informação na utilização do correio eletrônico,
assim como a utilização de filtros de conteúdo, reputação,
ataques e abusos, pelo período de 12 (doze) meses, para
utilização na solução atual de Correio Eletrônico mantida
pela STI/SEDI e que atende a diversos órgãos do Estado de
Goiás.

R$ 318.666,65
Pela excepcionalização da despesa,
com base no Art. 3º do Decreto 9.649,
de 13 de abril de 2020.

6 201700015000221 SECAMI

Renovação do contrato com empresa especializada na
prestação de serviços de locação de mão-de-obra para
serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem,
manutenção predial, com fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto
no Palácio Pedro Ludovico Teixeira e suas dependências,
pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

R$ 476.887,44
Pela excepcionalização da despesa,
com base no Art. 3º do Decreto 9.649,
de 13 de abril de 2020.

7 201900015000955 SECAMI

Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 10/2019 da Secretaria
de Estado da Casa Militar com a empresa PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS o seguro de 56
(cinquenta e seis) veículos pertencentes à frota da Secretaria
de Estado da Casa Militar.

Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação da
vigência do Contrato nº 10/2019-SECAMI, por mais 12
(doze) meses, com fundamento no artigo 57, II, da Lei nº
8.666/1993, a inclusão de cláusula do gestor do contrato, bem
como a inserção de cláusulas compromissórias e anexo ao
instrumento, com fundamento na Lei Complementar Estadual
nº 144/2018 e Despacho nº 652/2018-GAB/PGE.

1.2 - O acréscimo na prestação dos serviços ora contratado,
correspondente ao índice aproximado de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor atualizado do Contrato nº 10/2019-
SECAMI, de acordo com a Cláusula Décima Segunda do
referido contrato e artigo 65, §1º, da Lei n.º 8.666/93.

Término da Vigência: 21/08/2020.

(SEI 000014095960)

RS 84.741,82 Pela diligência.

PROCESSOS DELIBERADOS AD REFERENDUM

ITEM NÚMERO
PROCESSO SEI ÓRGÃO OBJETO DO CONTRATO OU AQUISIÇÃO

IMPACTO
FINANCEIRO
DA DESPESA

DELIBERAÇÃO DA SECRETARIA-
EXECUTIVA DA CGG

8 202014304001161 SEDI

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 com tecnologia laser ou led,
monocromático (preto e branco), policromático (colorida),
bem como solução de softwares de gerenciamento e
contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento
de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e
tonner, técnicos em manutenção on-site, manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de
peças, componentes e insumos originais, pelo período de 12
(doze) meses. A presente contratação visa substituir o
Contrato n° 024/2015 oriundo do processo
201514304000549, mediante o qual se da a  adesão à Ata de
Registro de Preços n° 002/2015, referente ao Pregão
Eletrônico n° 005/2014, Processo Administrativo n°
201400005005311, de 14/12/2009 e n° 201514304000549, de
08/06/2015, cujo término se dá em 27/07/2020, não podendo
ser mais aditivado.

R$ 75.477,72

Pela não excepcionalização da despesa,
com base no Art. 3º do Decreto 9.649,
de 13 de abril de 2020, e na Resolução
nº 02, da Câmara de Gestão de Gastos,
publicada no Diário Oficial do Estado
nº 23.326, de 22 de junho de 2020.

9 201810319003505 SEDS

Compra de equipamentos utilizados no serviço gráfico, pela
Gerência de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa, quais
sejam, plastificadoras profissionais de bobina A4 (rolos) e
grampeador elétrico de mesa com uso de grampo 266, para
atender a necessidade no desempenho das atividades
relacionadas as plastificações dos documentos, pertinentes ao
atendimento  contínuo de confecção do passaportes do idoso,
passe livre da pessoa com deficiência, carteira do autista e
demais demandas nesse sentido, com a formalização de
contrato com vigência equiparada à garantia do objeto.

R$ 3.768,68

Pela excepcionalização da despesa,
com base no Art. 3º do Decreto 9.649,
de 13 de abril de 2020, e na Resolução
nº 02, da Câmara de Gestão de Gastos,
publicada no Diário Oficial do Estado
nº 23.326, de 22 de junho de 2020.

10 202000027000557 GOIASTURISMO

Terceiro aditivo ao contrato 065/2017, que tem por objeto a
contratação de empresa especializada na prestação de serviço
de telefonia fixo comutado - STFC, na modalidade local
DDD, DDI ligações dirigidas às operadoras de Serviço Móvel
Pessoal (SPM) VC1, para ligações originadas ou recebidas
pela contratante. Prazo: 12 meses (01/08/2020 a
31/07/2021).

R$ 15.038,10

Pela excepcionalização da despesa,
com base no Art. 3º do Decreto 9.649,
de 13 de abril de 2020, e na Resolução
nº 02, da Câmara de Gestão de Gastos,
publicada no Diário Oficial do Estado
nº 23.326, de 22 de junho de 2020.
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11 202000027000634 GOIASTURISMO Aquisição de café e açúcar para abastecimento da Copa da
Goiás Turismo e da Casa do Turismo, com entrega parcelada,
pelo período de 12 (doze) meses.

R$ 6.749,00 Pela excepcionalização da despesa,
com base no Art. 3º do Decreto 9.649,
de 13 de abril de 2020, e na Resolução
nº 02, da Câmara de Gestão de Gastos,
publicada no Diário Oficial do Estado
nº 23.326, de 22 de junho de 2020.

12 202000027000587 GOIASTURISMO

Primeiro aditivo contratual referente a contratação de
empresa especializada em telefonia para Serviço Móvel
Pessoal – SMP com disponibilidade na área de registro 61, 62
e 64 para serviços de ligação local (VC1), ligações de longa
distância (VC2 e VC3), serviço de SMS, pacote de dados,
com telefone em formato de comodato, por mais 12 (doze)
meses.

O aditivo contratual é com a empresa TIM S/A CNPJ Nº.
02.421.421/0001-11.

R$ 11.071,20

Pela excepcionalização da despesa,
com base no Art. 3º do Decreto 9.649,
de 13 de abril de 2020, e na Resolução
nº 02, da Câmara de Gestão de Gastos,
publicada no Diário Oficial do Estado
nº 23.326, de 22 de junho de 2020.

13 202000020006527 UEG

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço
de instação de telas (fixação) e limpeza e retirada de ninhos
para atender à Unidade Universitária Laranjeiras da
Universidade Estadual de Goiás.

R$ 18.851,84

Pela excepcionalização da despesa,
com base no Art. 3º do Decreto 9.649,
de 13 de abril de 2020, e na Resolução
nº 02, da Câmara de Gestão de Gastos,
publicada no Diário Oficial do Estado
nº 23.326, de 22 de junho de 2020.

14 202000020006528 UEG Aquisição de Telas para atender a Unidade Universitária de
Laranjeiras da Universidade Estadual de Goiás. R$ 1.317,12

Pela excepcionalização da despesa,
com base no Art. 3º do Decreto 9.649,
de 13 de abril de 2020, e na Resolução
nº 02, da Câmara de Gestão de Gastos,
publicada no Diário Oficial do Estado
nº 23.326, de 22 de junho de 2020.

15 202000027000606 GOIASTURISMO

Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing)
com o fornecimento e instalação de equipamentos e insumos
(papel, cartuchos de impressão, peças) inclusive suporte,
software de gerenciamento, manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos com substituição de peças,
componentes e materiais utilizados na manutenção no âmbito
da Goiás Turismo, pelo período de 12 meses.

R$ 15.780,00

Pela excepcionalização da despesa,
com base no Art. 3º do Decreto 9.649,
de 13 de abril de 2020, e na Resolução
nº 02, da Câmara de Gestão de Gastos,
publicada no Diário Oficial do Estado
nº 23.326, de 22 de junho de 2020.

16 202000028000817 ABC

Serviços mensais de links de dados e Internet para o sistema
da Agência Brasil Central, atendendo a parte Administrativa,
as Rádios AM e FM, a Televisão Brasil Central e o Diário
Oficial. O Link MPLS irá interligar a ABC com a Informática
da SEDI (STI), pelo qual se torna acessível o Portal Goiás, E-
mail Governamental e Sistema Sei. O Link IP fará a conexão
com a Internet.
Adesão à Ata de Registro de Preços 001/2020-SEDI

R$ 29.773,32

Pela excepcionalização da despesa,
com base no Art. 3º do Decreto 9.649,
de 13 de abril de 2020, e na Resolução
nº 02, da Câmara de Gestão de Gastos,
publicada no Diário Oficial do Estado
nº 23.326, de 22 de junho de 2020.

17 202000004041824 ECONOMIA

Aquisição de luminárias de mesa e lâmpadas de luz amarela
para atender à solicitação do Gabinete da Secretária da
Economia e ao Gabinete dos Secretários-adjuntos, que
necessitam de tais equipamentos para auxiliar nas suas
atividades de estudo e leitura de documentos, proporcionando
um ambiente iluminado, além de amenizar o esforço e o
cansaço da visão.

R$ 211,08

Pela excepcionalização da despesa,
com base no Art. 3º do Decreto 9.649,
de 13 de abril de 2020, e na Resolução
nº 02, da Câmara de Gestão de Gastos,
publicada no Diário Oficial do Estado
nº 23.326, de 22 de junho de 2020.

 

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
 

_________________________________________
Ana Paula Lima Florentino Alves Ferreira

Procuradoria-Geral do Estado
 

________________________________
Francisco Sérvulo Freire Nogueira
Secretaria de Estado da Economia

 
________________________________

Jorge Luis Pinchemel
Secretaria de Estado da Casa Civil

 
________________________________

Margareth Moreira
Controladoria-Geral do Estado
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Documento assinado eletronicamente por MARGARETH MOREIRA, Gerente, em 20/07/2020, às 17:12, 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 22/07/2020, às 11:13, 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 ANA PAULA LIMA FLORENTINO ALVES FERREIRA, Procurador (a) do Estado, em 24/07/2020, às 08:52, 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 24/07/2020, às 09:41, 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 28/07/2020, às 08:33, 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 000014271054 e o código CRC E684AE67.
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