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Diretoria Geral de Administração Penitenciária
<#ABC#206898#14#244948>

Extrato de Portaria n°. 250/2020-DGAP. O Diretor-Geral em 
exercício de Administração Penitenciária de Goiás, no uso de suas 
atribuições, RESOLVE: Art. 1º - Designar o servidor Francisco de 
Assis Pires , CPF nº 363.380.871-04 , Agente de Segurança Prisional, 
para atuar como gestor do Termo de Cooperação nº 011/2020 
- DGAP/GO, e como suplente o servidor Josimar Pires Nicolau 
do Nascimento, CPF nº 014.837.261-93, Agente de Segurança 
Prisional, que assumirá automaticamente a gestão do ajuste no 
caso de impedimento ou ausência do gestor titular. §1ª- O referido 
termo de cooperação tem como objeto viabilizar a articulação institu-
cional com vistas ao fornecimento de alimentação pronta (desejum, 
almoço e jantar) aos presos custodiados nas seguintes unidades: 
a) Em Goiânia: Presídio Militar, 14º Distrito Policial, Delegacia Es-
pecializada no Atendimento à Mulher - DEAM (Região Central), 
Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais - Depai e 
Central de Flagrantes e Pronto Atendimento ao Cidadão - CGFP; b) 
Aparecida de Goiânia: Delegacia Estadual de Capturas - DECAP, 
1º Distrito Policial e 4º Distrito Policial. A inclusão ou exclusão de 
unidades será realizada mediante simples ato do Diretor Geral de 
Administração Penitenciária, desde que haja previsão contratual, 
provocação prévia da área técnica e atendido ao interesse público. 
Art. 2º - Estabelecer as obrigações do Gestor do contrato; Art. 3º - 
Determinar a apresentação de relatório mensal, anual e final sobre 
a execução do Termo de Cooperação. Art. 4º - Determinar que a 
Superintendência de Gestão Integrada, ante a constatação de des-
cumprimento desta Portaria, comunique, incontinenti, à autoridade 
competente, para adoção das medidas cabíveis. Art. 5º - Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
a Portaria nº 241/2020 - DGAP, publicada no DOE nº 23.418, de 
03/11/2020. PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR GERAL DE 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, em Goiânia, aos 13/11/2020. 
A íntegra da Portaria será Publicada no site da DGAP. Agnaldo 
Augusto da Cruz, Diretor-Geral de Administração Penitenciária.
<#ABC#206898#14#244948/>

Protocolo 206898

Secretaria da Saúde -  SES
<#ABC#207027#14#245112>

CITAÇÃO
A Presidente da 1ª COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR/SES-GO nomeada pela Portaria 
nº 596/2020 - SES, publicada no Diário Oficial do Estado dia 
11/05/2020, no uso de suas atribuições e, em observação ao Artigo 
231, §5º da Lei Estadual nº 20756/2020, cita a servidora Meyre 
Francine Marengo Lepize Figueredo - CPF nº 880.544.201-10, para 
que, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da presente 
publicação, ofereça defesa nos autos do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 2016.0001.002.0202, instaurado em seu desfavor 
por meio da Portaria de Processo Administrativo Disciplinar n° 
246/2016-GAB/SES.

A manifestação escrita e assinada deverá ser protocolada 
através do e-mail: primeiracppad.saude@goias.gov.br, ocasião 
em que poderá arrolar testemunhas e produzir provas. Caso a 
denunciada não se manifeste, serão aplicados os efeitos da revelia. 
Os autos do processo mencionado encontram-se disponíveis para 
acesso da citada na plataforma SEI, bastando que solicite liberação, 
via e-mail.

1ª Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, 
em Goiânia aos 23 dias do mês de novembro de 2020.

Lionete Pereira Cunha
Presidente da 1ª Comissão Permanente de Processo Administrati-

vo Disciplinar
<#ABC#207027#14#245112/>

Protocolo 207027

Secretaria de Estado da Economia
<#ABC#207012#14#245096>

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVIVO AO CONTRATO Nº  
035/2015 

PROCESSO Nº 202000004065306 de 24/08/2020.
Modalidade de Licitação: Ata de Registro de Preços nº 002/2015, 
Pregão Eletrônico SRP nº 005/2014.
CONTRATANTE: ESTADO DE GOIÁS, com a interveniência da 
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, representada por sua 
titular Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt.
CONTRATADA: COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E 
SERVIÇOS LTDA , CNPJ 01.765.213/0001-77.
OBJETO: Prorrogação excepcional do prazo de vigência do Contrato 
nº 035/2015, de fornecimento de serviços de impressão, cópias e di-
gitalização (outsourcing) com fornecimento de impressoras, software 
de gerenciamento, papel, tonner, peças e manutenção, para atender 
a Secretaria de Estado da Economia, com redução dos quantitati-
vos, e ainda, a inclusão de cláusulas de Conciliação e Mediação e 
Compromissória.
TIPIFICAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores, Lei Estadual nº 17.928/2012, e demais 
normas vigentes à matéria.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 1.321.500,00 (um milhão, 
trezentos e vinte e um mil e quinhentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2020.17.01.04.122.4200.4.209.0
3, fonte 100, do vigente Orçamento Estadual, conforme nota de 
empenho emitida pela Seção competente da Secretaria de Estado 
da Economia. No exercício seguinte à conta de dotação apropriada.
VIGÊNCIA: 12 meses, contados a partir de 01/12/2020 até 
30/11/2021.
DATA DA ASSINATURA: 20/11/2020.
<#ABC#207012#14#245096/>

Protocolo 207012
<#ABC#207014#14#245098>

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Processo Administrativo nº 202000004086161, autuado 

em 19/10/2020, que trata de Adesão à Ata de Registro de Preços 
SEI-GDF nº 9030/2019 - Secretaria de Estado da Economia do 
Distrito Federal, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 0068/2019 
- Processo Administrativo nº 00040-00059774/2018-35, cujo objeto 
é a aquisição de equipamento de informática (dispositivos para 
redes sem-fio (wireless) - access point (ap), com instalação e as 
devidas configurações). A Comissão Permanente de Licitações 
da Secretaria de Estado da Economia, instituída pela Portaria nº 
095/2020-ECONOMIA (000016370048), conforme Lei Federal n° 
8.666/93, visando fundamentar a presente Adesão à Ata de Registro 
de Preços;

RESOLVE, com fulcro na Lei 8.666/93, no Decreto 7.892/2013, e 
finalmente na Lei Estadual n° 17.928/2012, expedir Termo de Adesão 
à Ata de registro de Preço com o fim de contratar a empresa NOVA 
COMÉRCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ 
nº 05.847.161/0001-39, no valor  R$ 446.900,00 (quatrocentos e 
quarenta e seis mil e novecentos reais), referente a aquisição 
de equipamento de informática (dispositivos para redes sem-fio 
(wireless) - access point (ap), com instalação e as devidas configu-
rações), ratificando o procedimento, vez que o mesmo se amolda 
aos imperativos legais.
<#ABC#207014#14#245098/>

Protocolo 207014
<#ABC#207059#14#245144>

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 027/2020
(publicado no DOE Nº 23.433, de 23/11/2020)

Fica retificado o número do processo informado na ementa e na 
publicação do extrato do Contrato nº 027/2020, sendo o número 
correto aquele informado no preâmbulo do contrato:
PROCESSO Nº 202000004074359, de 17/09/2020.
<#ABC#207059#14#245144/>
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