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-Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás para conhecimento e 
providências complementares, naquilo que lhe couber; d) e, depois 
de transcorrido o prazo recursal in albis, proceda ao arquivamento 
dos autos na Gerência de Correições e Disciplina da Polícia Civil do 
Estado de Goiás.

PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Pública, em 
Goiânia, aos 09 dias do mês de julho do ano de 2021.

RODNEY ROCHA MIRANDA
Secretário

<#ABC#244566#13#289203/>

Protocolo 244566
<#ABC#244478#13#289108>

EXTRATO DO CONTRATO 060/2021
Processo: 202000016013793. Contratante: Estado de Goiás/
Secretaria da Segurança Pública. Contratada: LVX Comércio e 
Serviços Ltda ME, CNPJ: 07.340.740/0001-16. Objeto: Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 
preventiva, corretiva e fornecimento de peças para aparelhos con-
dicionadores de ar. Vigência: 12 meses, sem prejuízo da garantia 
prevista na alínea “a” da Cláusula Segunda, podendo ser prorrogado 
nos termos da lei. Recurso: 142/FEDC. Valor total: R$ 58.293,84 
(cinqüenta e oito mil duzentos e noventa e três reais e oitenta e 
quatro centavos). Data/Outorga: 13/07/2021.

Agnaldo Augusto da Cruz - Subsecretário da Segurança Pública
<#ABC#244478#13#289108/>

Protocolo 244478
<#ABC#244446#13#289071>

EXTRATO PRIMEIRA APOSTILA AO CONTRATO 049/2021
Processo: 202000007054754. Contratante: Estado de Goiás/
Secretaria da Segurança Pública/PCGO. Contratada: Brava Forte 
Comercial EIRELI - EPP, CNPJ 10.867.306/0001-01. Objeto 
do contrato: Aquisição de materiais de consumo (material de 
expediente) de uso geral, visando atender às necessidades da SSP/
GO, Polícia Civil; Objeto desta apostila: Retificação da quantidade 
do item 36 - envelope A4 da cláusula segunda do contrato; Funda-
mentação: art. 65 da Lei nº 8.666/93. Data: 20/07/2021.

Agnaldo Augusto da Cruz - Subsecretário da Segurança 
Pública
<#ABC#244446#13#289071/>

Protocolo 244446
<#ABC#244490#13#289124>

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 119/2021
PROCESSO 2021.00007.038486
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 Aloândia - GO

PRAZO DE 
VIGÊNCIA

O presente Convênio vigerá a partir de 01/01/2021 
até 01/03/2025.

DATA DO 
PARECER 
FINAL

15 de julho de 2021.

Goiânia, 16 de julho de 2021
Rodney Rocha Miranda
Secretário de Estado da Segurança Pública

<#ABC#244490#13#289124/>

Protocolo 244490

Delegacia Geral Da Policia Civil – DGPC
<#ABC#244619#13#289257>

Extrato de Portaria nº 104/2021 PC-GGF Processo 201500007000548 
- O Gerente de Gestão e Finanças, no uso de suas atribuições, 
RESOLVE: Art. 1º Designar o servidor público Eduardo Dias dos 
Santos , inscrito no CPF/MF nº 047.176.211-31, ocupante do cargo 
de Assessor A6, da Secretaria de Estado de Administração - SEAD, 
como Gestor do Contrato n.º 146/2015 - SSP (0863956), firmado 
por intermédio da Secretaria da Segurança Pública - SSP/GO, e a 
empresa Algar Telecom S/A, inscrita no CNPJ/MF: 71.208.516/0001-
74, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de telefonia fixa comutada, para atendimento 
das necessidades das delegacias da Polícia Civil nos municípios 
(seus distritos e povoados) em Itumbiara, Paranaiguara, São Simão, 
Cachoeira Dourada, Buriti Alegre e Inaciolândia no Estado de Goiás, 
por um período de 30 (trinta) meses. Art. 2º Designar o servidor 
público Romar Jesus Ferreira, inscrito CPF/MF nº 033.5821.31-
61, ocupante do cargo de Assessor A9, da Secretaria de Estado 
de Administração, para exercer a função de Gestor Substituto do 
presente contrato. Art. 3º O servidor público Romar Jesus Ferreira, 
também fica designado como Fiscal do Contrato supracitado. Art. 4º 
Os servidores designados exercerão as funções de Gestor e Fiscal 
do Contrato durante o período em que o ajuste estiver vigente. Art. 
5º Estabelecer que, para a consecução dos objetivos propostos 
neste ato, o Gestor ora designado deverá: a) fiscalizar, acompanhar 
e verificar a perfeita execução dos contratos, competindo-lhe o 
previsto no art. 52 da Lei 17.928/12; b) anotar, em registro próprio, as 
ocorrências relativas à execução do contrato, inclusive com a juntada 
de documentos, em ordem cronológica, necessários ao bom acom-
panhamento do contrato, determinando as providências necessárias 
à correção das falhas ou defeitos observados com estabelecimen-
to de prazo para a solução; c) transmitir ao contratado instruções 
e comunicar alterações de prazos, cronogramas de execução e 
especificações do projeto, quando for o caso e após autorização 
expressa da autoridade superior; d) dar imediata ciência formal a 
seus superiores dos incidentes e das ocorrências da execução que 
possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual; 
e) adotar as providências necessárias para a regular execução 
do contrato; f) promover, com a presença de representante do 
contratado, a medição e verificação dos serviços e fornecimentos já 
efetuados, atestando as notas fiscais/faturas ou outros documentos 
hábeis e emitindo a competente habilitação para o recebimento de 
pagamentos; g) manter controle dos pagamentos efetuados e dos 
saldos orçamentário, físico e financeiro do contrato; h) verificar a 
qualidade dos materiais e/ou dos serviços entregues, podendo 
exigir sua substituição ou refazimento, quando não atenderem aos 
termos do que foi contratado; i) esclarecer prontamente as dúvidas 
do contratado, solicitando ao setor competente da Administração, 
se necessário, parecer de especialistas; j) acompanhar e controlar 
os prazos constantes do ajuste, mantendo interlocução com o 
fornecedor e/ou prestador quanto aos limites temporais do contrato; 
k) manifestar-se por escrito às unidades responsáveis a respeito 
da necessidade de adoção de providências visando à prorrogação 
do prazo contratual, antecipadamente ao término de sua vigência, 
observados os prazos exigíveis para cada situação, nunca inferiores 
a 60 (sessenta) dias; l) manifestar-se por escrito às unidades 
responsáveis, acerca da necessidade de adoção de providências 
visando à deflagração de novo procedimento licitatório, antecipada-
mente ao término da vigência contratual, observadas as peculiarida-
des de cada objeto e os prazos exigíveis para cada situação, nunca 
inferiores a 120 (cento e vinte) dias; m) observar se as exigências 
do edital e do contrato foram atendidas em sua integralidade; n) 
fiscalizar a obrigação do contratado e do subcontratado, se houver, 
de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibili-
dade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento 
das obrigações trabalhistas e previdenciárias. Art. 6º Estabelecer 
que compete ao Gestor Substituto ora designado desempenhar 
todas as atribuições definidas nesta Portaria e repassadas a Gestora 
Titular, quando dos impedimentos e dos afastamentos deste. 
Parágrafo único. Cabe, ainda, ao Gestor Substituto auxiliar o Gestor 
Titular no exercício das funções concernentes à gestão do ajuste. 
Art. 7º Estabelecer que, para a consecução dos objetivos propostos 
neste ato, o servidor designado como Fiscal deverá: a) garantir a 
correta destinação dos bens constantes nos contratos; b) fiscalizar 
o Contrato quanto às especificações e aos aspectos técnicos; c) 
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