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<#ABC#230861#8#273714>

EXTRATO DO CONVÊNIO 114/2021
Processo: 202100007023705. Partícipes: Estado de Goiás/
Secretaria de Estado da Segurança Pública/PCGO/PMGO e 
Município de Montividiu-GO. Objeto: Mútua cooperação entre os 
partícipes, para a consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco, com o fim de propiciar meios de garantir assistência efetiva 
ao município convenente, no tocante às atividades de segurança 
pública, mormente no que diz respeito à prevenção, repressão de 
delitos e ações de Defesa Civil, resposta e prevenção a desastres. 
Vigência: terá início 01/01/2021 e término em 01/03/2025. Data/
Outorga: 10/05/2021.

Rodney Rocha Miranda - Secretário da Segurança Pública
<#ABC#230861#8#273714/>

Protocolo 230861
<#ABC#230862#8#273717>

EXTRATO DO CONVÊNIO 042/2021
Processo: 202100007010172. Partícipes: Estado de Goiás/
Secretaria de Estado da Segurança Pública/PCGO/PMGO/
CBMGO/SPTC e Município de Pontalina-GO. Objeto: Mútua 
cooperação entre os partícipes, para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco, com o fim de propiciar meios de 
garantir assistência efetiva ao município convenente, no tocante às 
atividades de segurança pública, mormente no que diz respeito à 
prevenção, repressão de delitos e ações de Defesa Civil, resposta 
e prevenção a desastres. Vigência: terá início 01/01/2021 e término 
em 01/03/2025. Data/Outorga: 10/05/2021.

Rodney Rocha Miranda - Secretário da Segurança Pública
<#ABC#230862#8#273717/>

Protocolo 230862
<#ABC#230863#8#273718>

EXTRATO DO CONVÊNIO 115/2021
Processo: 202100007026483. Partícipes: Estado de Goiás/
Secretaria de Estado da Segurança Pública/PCGO/PMGO/
CBMGO/SPTC e Município de Goiatuba-GO. Objeto: Mútua 
cooperação entre os partícipes, para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco, com o fim de propiciar meios de 
garantir assistência efetiva ao município convenente, no tocante às 
atividades de segurança pública, mormente no que diz respeito à 
prevenção, repressão de delitos e ações de Defesa Civil, resposta 
e prevenção a desastres. Vigência: terá início 01/01/2021 e término 
em 01/03/2025. Data/Outorga: 10/05/2021.

Rodney Rocha Miranda - Secretário da Segurança Pública
<#ABC#230863#8#273718/>

Protocolo 230863
<#ABC#230899#8#273756>

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 042/2021
PROCESSO 2021.00007.010172

OBJETO

O presente Convênio tem por objeto a 
mútua cooperação entre os partícipes, para 
a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco, com o fim de propiciar 
meios de garantir assistência efetiva ao 
município convenente, no tocante às 
atividades de segurança pública, mormente 
no que diz respeito à prevenção, repressão 
de delitos e ações de Defesa Civil, resposta 
e prevenção a desastres.

PARTÍCIPES/ 
SIGNATÁRIOS

A
Estado de Goiás, por intermédio da 
Secretaria de Estado da Segurança 
Pública

B Polícia Civil do Estado de Goiás
C Polícia Militar do Estado de Goiás
D Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás
E Superintendência de Polícia-Técnico 

Científica
F Município de Pontalina - GO

PRAZO DE 
VIGÊNCIA O presente Convênio vigerá a partir de 

01/01/2021 até 01/03/2025.
DATA DA 
OUTORGA 10 de maio de 2021.
Goiânia, 11 de maio de 2021
Rodney Rocha Miranda
Secretário de Estado da Segurança Pública

<#ABC#230899#8#273756/>

Protocolo 230899
<#ABC#230901#8#273759>

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 113/2021
PROCESSO 2021.00007.023501

OBJETO

O presente Convênio tem por objeto a 
mútua cooperação entre os partícipes, para 
a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco, com o fim de propiciar 
meios de garantir assistência efetiva ao 
município convenente, no tocante às 
atividades de segurança pública, mormente 
no que diz respeito à prevenção, repressão 
de delitos e ações de Defesa Civil, resposta 
e prevenção a desastres.

PARTÍCIPES/ 
SIGNATÁRIOS

A
Estado de Goiás, por intermédio da 
Secretaria de Estado da Segurança 
Pública

B Polícia Civil do Estado de Goiás
C Polícia Militar do Estado de Goiás
D Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás
E Superintendência de Polícia-Técnico 

Científica
F Município de Silvânia - GO

PRAZO DE 
VIGÊNCIA O presente Convênio vigerá a partir de 

01/01/2021 até 01/03/2025.
DATA DA 
OUTORGA 10 de maio de 2021.
Goiânia, 11 de maio de 2021
Rodney Rocha Miranda
Secretário de Estado da Segurança Pública

<#ABC#230901#8#273759/>

Protocolo 230901
<#ABC#230902#8#273761>

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 114/2021
PROCESSO 2021.00007.023705

OBJETO

O presente Convênio tem por objeto a 
mútua cooperação entre os partícipes, para 
a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco, com o fim de propiciar 
meios de garantir assistência efetiva ao 
município convenente, no tocante às 
atividades de segurança pública, mormente 
no que diz respeito à prevenção, repressão 
de delitos e ações de Defesa Civil, resposta 
e prevenção a desastres.

PARTÍCIPES/ 
SIGNATÁRIOS

A
Estado de Goiás, por intermédio da 
Secretaria de Estado da Segurança 
Pública

B Polícia Civil do Estado de Goiás
C Polícia Militar do Estado de Goiás
F Município de Montividiu - GO

PRAZO DE 
VIGÊNCIA O presente Convênio vigerá a partir de 

01/01/2021 até 01/03/2025.
DATA DA 
OUTORGA 10 de maio de 2021.
Goiânia, 11 de maio de 2021
Rodney Rocha Miranda
Secretário de Estado da Segurança Pública

<#ABC#230902#8#273761/>

Protocolo 230902
<#ABC#230905#8#273763>

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 115/2021
PROCESSO 2021.00007.026483

OBJETO

O presente Convênio tem por objeto a 
mútua cooperação entre os partícipes, para 
a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco, com o fim de propiciar 
meios de garantir assistência efetiva ao 
município convenente, no tocante às 
atividades de segurança pública, mormente 
no que diz respeito à prevenção, repressão 
de delitos e ações de Defesa Civil, resposta 
e prevenção a desastres.
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