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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
CÂMARA DE GESTÃO DE GASTOS

ATA DE REUNIÃO 18/2020 - CÂMARA DE GESTÃO DE GASTOS
Realizada em 28/08/2020

Aos vinte e oito dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte reuniram-se por videoconferência, às 09 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, Ana Paula Lima Florentino Alves Ferreira, Procuradora do Estado e Assessora de Gabinete da
Procuradoria-Geral do Estado - PGE, Adriana Costa Soares, Superintendente de Legislação, Atos Oficiais e Assuntos Técnicos da Secretaria de Estado da Casa
Civil, e Stella Maris Husni Franco, Superintendente de Auditoria da Controladoria-Geral do Estado – CGE
De acordo com as competências definidas no § 2 do Art. 13, do Decreto nº 9.660, de 6 de maio de 2020, foram apreciadas as seguintes
demandas:

ITEM

1

NÚMERO
PROCESSO SEI

201800004017666

ÓRGÃO

ECONOMIA

OBJETO DO CONTRATO OU AQUISIÇÃO

Prorrogação do prazo de vigência, reajuste do valor e
redução do quantitativo do reembolso (gasto com
deslocamento - que compõe o item 2 do Lote 2‘Reembolsos Diversos’), do Contrato nº 030/2016, de
prestação de serviços terceirizados de Operador de Rede
e Serviços de Teleprocessamento – Help Desk e Técnico
de Informática para unidades desta pasta, VIGÊNCIA:
24 meses.
Contratação direta da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT, que presta serviços postais sob o
regime de monopólio, para a comercialização de serviços
postais, telemáticos e adicionais, para atendimento das
necessidades das unidades do IPASGO, sediadas nos
municípios do Estado de Goiás, descentralizadas como
Regionais e Postos, bem como unidades de atendimento
vapt-vupt, conforme especificado no Termo de
Referência (000013108595). VIGENCIA: 30/08/2020 a
30/07/2021.

IMPACTO
FINANCEIRO
DA DESPESA

DELIBERAÇÃO

R$ 262.231,44

Pela excepcionalização da despesa, conform
de abril de 2020.

2

202000022026978

R$ 259.846,94

Pela excepcionalização da despesa, conform
de abril de 2020.

3

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2019 Prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos
automotores tipo camionete cabine dupla 4x4, com
VICE
fornecimento de equipamento específico para R$ 106.752,00
202000012000463
GOVERNADORIA monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por
um período de 12 (doze) meses, terá sua vigência findada
em 04/09/2020;

Pela excepcionalização da despesa, conform
de abril de 2020.

4

5

6

201900005009598

202014304001624

IPASGO

SEAD

SEDI

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2019
referente ao fornecimento de energia elétrica pela
concessionária ENEL Goiás, para inclusão da Unidade
Pela excepcionalização da despesa, conform
Vapt Vupt Aparecida Shopping, bem como as renovações R$1.119.665,76 de abril de 2020.
das 13 (treze) UC´s (Unidades Consumidoras) contidas
no mesmo Contrato nº 031/2019, com o objetivo de
fornecer energia elétrica às Unidades do Vapt Vupt pelo
período de 12 (doze) meses.
Aquisição de sistema de armazenamento de dados
(Storage) Híbrido e kits expansão para Storage "All
Flash" e Storage "Híbrido", além do serviço de instalação
e configuração, por meio de adesão a Ata de Registro de
Preços-ARP PE 36/2019 do TRT-18ª Região. A ARP
vence em 17/09/2020.

Pela excepcionalização da despesa, conform

R$ 877.998,91 de abril de 2020.

R$ 717.304,15

201800066008072 AGRODEFESA

Pela não excepcionalização da despesa, com
9.649, de 13 de abril de 2020.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato celebrado entre
Agrodefesa e a empresa Memora Processos Inovadores
S/A, tendo por objeto a prestação de serviços de
tecnologia da informação, nos termos da Ata de Registro
de Preços (ARP) nº. 001/2018, originária do Pregão
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Eletrônico SRP nº. 001/2017 promovido
Procuradoria-Geral do Estado de Goiás – PGE.

7

8

9

ITEM

1

2

3

4

201800025012448

201800004017928

201800013001888

NÚMERO
PROCESSO SEI

202010267000310

202000005010085

201900005003930

202000020004664

DETRAN

pela

Renovação do Contrato nº 050/2015, celebrado entre o
Departamento Estadual de Trânsito e a empresa Valid
INICIAL:
Soluções S/A, cujo objeto consiste na prestação de
R$
serviços de emissão de CNH, Permissão Internacional 25.363.800,00
para Dirigir e Autorização para conduzir ciclomotores,
Pela excepcionalização da despesa, conform
NOVA
de abril de 2020.
incluindo captura ao vivo e/ou offline de imagens,
digitalização offline de documentos com Certificado REQUISIÇÃO:
R$
Digital e pré-postagem dos documentos, com
prorrogação da vigência por 06 (seis) meses, 21.740.400,00
compreendendo o período de 01/09/2020 a 28/02/2021.

ECONOMIA

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2016, cujo
objeto é a Contratação de empresa para prestação de
serviços terceirizados de motorista, para as unidades
desta secretaria, celebrado entre o Estado de Goiás, por
intermédio da Secretaria de Estado da Economia e a
Fundação Pró-Cerrado. vigência do contrato, que finda
em 31 de agosto de 2020.

R$ 245.3049,6

Pela excepcionalização da despesa, conform
de abril de 2020.

SGG

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2018
(000014757862), celebrado entre o Estado de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado da Casa Civil e a pessoa
jurídica Ticket Soluções HDFGT S.A, cujo objeto
consiste na prestação de serviços de gerenciamento
eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis,
para atender à frota de veículos, caminhões de
reabastecimento e equipamentos oficiais da Secretaria de
Estado da Casa Civil, bem como da Secretaria de Estado
de Comunicação e Secretaria-Geral da Governadoria (em
virtude de apostila).

R$ 218.517,41

Pela excepcionalização da despesa, conform
de abril de 2020.

ÓRGÃO

PROCESSOS DELIBERADOS AD REFERENDUM
IMPACTO
OBJETO DO CONTRATO OU AQUISIÇÃO
FINANCEIRO
DA DESPESA

DELIBERAÇÃO DA SECRETARI

FAPEG

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, conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no
Termo de Referência.

R$ 14.269,50

Pela excepcionalização da despesa, co
9.649, de 13 de abril de 2020, e na R
Gestão de Gastos, publicada no Diário
22 de junho de 2020.

SEAD

Contratação de empresa especializada em fornecimento
de água tratada e a coleta, afastamento e tratamento de
esgoto sanitário. Para uso exclusivo da unidade
consumidora, para o fornecimento de água e esgoto para
unidade do Vapt Vupt de Caldas Novas – Go ( Nº da
conta; 031043-3). para o desenvolvimento da atividade
de administração pública em geral. Conforme SBS nº
028/2020 (evento SEI! nº 000013597220).

R$ 8072,82

Pela excepcionalização da despesa, com
9.649, de 13 de abril de 2020, e na R
Gestão de Gastos, publicada no Diário
22 de junho de 2020.

SEAD

Primeiro Aditivo do Contrato nº 010/2019, SEI
(8941326) aquisição de material de expediente, do item
Pilha Palito 3A (AAA) - alcalina 1,5v não recarregável
pacotes com 04(quatro) unidades. Conforme SBS
001/2020 (evento SEI! nº 000014453333).

UEG

5

202017645001306

SECULT

6

201700025028520

DETRAN

Aquisição de 04 licenças de uso dos softwares Autodesk
Autocad e AEC – Architecture, Engineering and
Construction Collection para atendimento à Coordenação
de Infraestrutura da Universidade Estadual de Goiás –
UEG bem como seus câmpus e unidades. Período: 36
meses.

A contratação de empresa especializada para prestação
de serviço de locação de equipamentos e acessórios para
levantamento topográfico (ESTAÇÃO TOTAL e
RECEPTOR GNSS L1/L2 - RTK), por períodos de 1
(um) ano, prorrogáveis conforme legislações vigentes.
Prorrogação do Contrato nº 031/2017, celebrado entre o
DETRAN/GO e a empresa INTELIGÊNCIA DE
NEGÓCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA.,
tendo em vista a proximidade do término da sua
vigência, que se encerrará em 17/08/2020, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada no fornecimento de
licenças perpétuas de uso de software tipo servidor de
aplicação, com capacidade de gerenciamento de
ambiente e carga, objetivando facilitar a visualização,
manipulação e cruzamento das informações armazenadas

Pela excepcionalização da despesa, com
9.649, de 13 de abril de 2020, e na R
R$ 275,28
Gestão de Gastos, publicada no Diário
22 de junho de 2020.

R$ 51.788,98

Pela excepcionalização da despesa, com
9.649, de 13 de abril de 2020, e na R
Gestão de Gastos, publicada no Diário
22 de junho de 2020.

R$ 2.500,30

Pela excepcionalização da despesa, com
9.649, de 13 de abril de 2020, e na R
Gestão de Gastos, publicada no Diário
22 de junho de 2020.

R$ 52.875,00 Pela excepcionalização da despesa, com
9.649, de 13 de abril de 2020, e na R
Gestão de Gastos, publicada no Diário
22 de junho de 2020.
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nas bases de dados do DETRAN/GO, no valor de R$
52.875,00. Prazo: 12 meses,Vigência: 17/08/2020

Aquisição de pilhas para uso de aparelhos e reposição é
de fundamental importância para o bom desempenho
interno nas unidades administrativas, suprindo
almoxarifado tanto localizado na sede do setor
Universitário, como também no Palácio Pedro Ludovico
Teixeira, no valor total de R$ 2.978,30 (dois mil,
novecentos e setenta e oito reais e trinta centavos),
conforme
Ofício
nº
2277/2020
SEMAD
(000013852082).

Pela excepcionalização da despesa, com
9.649, de 13 de abril de 2020, e na R
R$2.978,30
Gestão de Gastos, publicada no Diário
22 de junho de 2020.

7

202000017005990

SEMAD

8

202000004054041

ECONOMIA

Aquisição de quadro de avisos para a Superintendência
de Gestão Integrada da Secretaria de Estado da
Economia.

R$ 1.692,00

ECONOMIA

Aquisição de 6 (seis) roçadeiras manuais à gasolina, com
motor de 2 tempos, com cilindrada de no mínimo
41,5cm3, potência igual ou superior a 1,25Kw.
Acompanha, manual em português, cinto duplo, faca de
3 pontos, cortador de fio de nylon, cinto de suporte e
óculos de operação, com entrega única, prazo de entrega
de 15 (quinze) dias corridos, que será destinadas à equipe
de atuação das frentes de serviço de manutenção das
áreas da Secretaria e demais unidades, quando
necessário, para sua conservação e limpeza e que
impactará diretamente na saúde pública e bem-estar dos
Servidores e Visitantes, conforme previsto no Termo de
Referência (000013781449).

Pela não excepcionalização da despesa, com
R$ 5.294,52 de 13 de abril de 2020, e na Resolução nº 02,
publicada no Diário Oficial do Estado nº 23.3

R$ 33.789,30

Pela excepcionalização da despesa, com
9.649, de 13 de abril de 2020, e na R
Gestão de Gastos, publicada no Diário
22 de junho de 2020.

9

202000004044651

Pela excepcionalização da despesa, com
9.649, de 13 de abril de 2020, e na R
Gestão de Gastos, publicada no Diário
22 de junho de 2020.

10

201900004081617

ECONOMIA

Aquisição de bebedouros elétricos de garrafão e
purificadores de água para atender a Secretaria de Estado
da Economia de Goiás. 70 unidades de bebedouro - Vl.
Unitário R$ 424,99 - Valor Total: R$ 29.749,30 05
unidades de purificador de água - Vl. Unitário: R$
808,00 - Valor Total: R$ 4.040,00 (SEI 000014063373).

11

202000028001074

ABC

Aquisição de 02(dois) conjuntos licenças perpétuas de
software de automação.

R$ 21.804,40

Pela excepcionalização da despesa, com
9.649, de 13 de abril de 2020, e na R
Gestão de Gastos, publicada no Diário
22 de junho de 2020.

12

201800066005296 AGRODEFESA

Renovação de contrato de Aluguel, do Imóvel Urbano
onde se encontra instalada a AGRODEFESA, Unidade
Operacional Local (UOL) de Caiapônia-GO. Período de
12 meses.

R$ 9.282,00

Pela excepcionalização da despesa, com
9.649, de 13 de abril de 2020, e na R
Gestão de Gastos, publicada no Diário
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
________________________________
Francisco Sérvulo Freire Nogueira
Secretaria de Estado da Economia
________________________________
Adriana Costa Soares
Secretaria de Estado da Casa Civil
_________________________________________
Ana Paula Lima Florentino Alves Ferreira
Procuradoria-Geral do Estado
________________________________
Stella Maris Husni Franco
Controladoria-Geral do Estado

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA, Secretário (a)-Adjunto (a), em 01/09/2020, às 15:00, 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 STELLA MARIS HUSNI FRANCO, Superintendente, em 01/09/2020, às 15:10, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da
Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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Documento assinado eletronicamente por ADRIANA DA COSTA SOARES, Superintendente, em 01/09/2020, às 15:13, 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 ALEXANDRE DEMARTINI RODRIGUES, Chefe de Gabinete, em 02/09/2020, às 09:23, 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 03/09/2020, às 11:45,
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 000015021934 e o código CRC A1545545.

CÂMARA DE GESTÃO DE GASTOS
AVENIDA VEREADOR JOSÉ MONTEIRO 2233 - Bairro SETOR NOVA VILA - CEP 74653-900 - GOIANIA - GO 0- S/C (62)3269-2079

Referência: Processo nº 202000004034095

SEI 000015021934
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