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ou futuro, suficiente para impedi-lo de exercer suas atribuições.
Art. 3º. Compete ao gestor do contrato fiscalizar, acompanhar e 
verificar sua perfeita execução, em todas as fases, até o recebimento 
do objeto, competindo-lhe, primordialmente, sob pena de responsa-
bilidade:
I - anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução 
do contrato, inclusive com a juntada de documentos, em ordem 
cronológica, necessários ao bom acompanhamento do contrato, 
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou 
defeitos observados com estabelecimento de prazo para a solução;
II - 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;
III - 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;
IV - adotar as providências necessárias para a regular execução do 
contrato;
V - 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;
VI - manter controle dos pagamentos efetuados e dos saldos 
orçamentário, físico e financeiro do contrato;
VII - 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;
VIII - esclarecer prontamente as dúvidas do contratado, solicitando 
ao setor competente da Administração, se necessário, parecer de 
especialistas;
IX - acompanhar e controlar os prazos constantes do ajuste, 
mantendo interlocução com o fornecedor e/ou prestador quanto aos 
limites temporais do contrato;
X - 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;
XI - manifestar-se por escrito às unidades responsáveis, acerca 
da necessidade de adoção de providências visando à deflagração 
de novo procedimento licitatório, antecipadamente ao término da 
vigência contratual, observadas as peculiaridades de cada objeto 
e os prazos exigíveis para cada situação, nunca inferiores a 120 
(cento e vinte) dias;
XII - observar se as exigências do edital e do contrato foram 
atendidas em sua integralidade;
XIII - fiscalizar a obrigação do contratado e do subcontratado, se 
houver, de manter, durante toda a execução do contrato, em compa-
tibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento 
das obrigações trabalhistas e previdenciárias.
Parágrafo único. O gestor poderá solicitar auxílio às demais unidades 
deste órgão em atividades técnicas e administrativas, que deverão 
atender prontamente às solicitações.
Art. 4º. O gestor do contrato responderá aos órgãos de controle nos 
casos de inexatidão na execução das tarefas, em especial:
I - na constatação da ocorrência de mora na execução;
II - na caracterização da inexecução ou do cumprimento irregular de 
cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III - na comunicação formal às autoridades superiores, em tempo 
hábil, de fatos cuja solução ultrapasse a sua competência, para 
adoção das medidas cabíveis;
IV - no recebimento provisório ou emissão de parecer circunstancia-
do para o recebimento definitivo do objeto contratual pela Adminis-
tração, sem a comunicação de falhas ou incorreções;
V - na ocorrência de liquidação de obrigação não cumprida, 
executada de forma irregular ou incompleta, pelo contratado, e 
emissão indevida de autorização para pagamento da contrapresta-
ção.
Art. 5°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Secretário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA 
CASA MILITAR, aos 22 dias do mês de abril de 2020.

LUIZ CARLOS DE ALENCAR - CORONEL QOPM
Secretário de Estado - Chefe da Casa Militar

<#ABC#177649#3#210883/>

Protocolo 177649

Secretaria de Estado de Desenvolvimento e 
Inovação

<#ABC#177696#3#210943>

EXTRATO DO TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA Nº 05/2020

PROCESSO: 201900005015651;
IDENTIFICAÇÃO DO TERMO: Descentralização de parte dos 
créditos orçamentários do Titular, com a finalidade de quitação de 
Exames Médicos Periódicos dos servidores da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento e Inovação (SEDI), antiga Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de 
Agricultura, Pecuária e Irrigação (SED), conforme determinado pelo 
art. 13, da Lei n.° 19.145, de 29 de dezembro de 2015, a serem 
executados no exercício de 2020, conforme Planilha de Servidores 
- Julho/2019 gerada do Sistema Integrado de Saúde Ocupacional 
- SISO, contendo TODOS OS ANIVERSARIANTES MESES 
PARES QUE REALIZARÃO O EXAME pertinente a Campanha que 
compreende o período de 01/01/2018 a 31/12/2019;
VALOR: R$ 6.650,00 (seis mil seiscentos e cinquenta reais);
ÓRGÃO TITULAR DO CRÉDITO: ESTADO DE GOIÁS por 
intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMEN-
TO E INOVAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 01246693/0001-60;
ÓRGÃO GERENCIADOR DO CRÉDITO: IPASGO - INSTITUTO DE 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE 
GOIÁS, CNPJ 02.529.964/0001-57;
VIGÊNCIA: Iniciando em 01/04/2020, vigorando até 07/10/ 2020;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2020.31.01.04.122.4200.4230.03 
Fonte 100
<#ABC#177696#3#210943/>

Protocolo 177696

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

<#ABC#177779#3#211038>

Portaria 24/2020 - SEMAD

A Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, no uso de suas atribuições legais, nos termos 
do art. 40 da Constituição Estadual e demais preceitos legais, e 
ainda,

Considerando que a expansão urbana e a degradação 
dos mananciais promovem aumento considerável nas demandas 
hídricas,

Considerando a necessidade de definição as áreas de 
abrangência dos mananciais de abastecimento público no Estado 
de Goiás e as regras de uso e ocupação do solo nessas áreas,

RESOLVE:

Art. 1° Alterar a Portaria nº 178/2019-SEMAD, publicada 
no Diário Oficial nº 23.110, de 08 de agosto de 2019, que criou o 
Grupo de Trabalho Especial - GT Mananciais para realizar estudo e 
definir as áreas de abrangência dos mananciais de abastecimento 
público no Estado de Goiás e as regras de uso e ocupação do solo 
nessas áreas.

Art. 2° Comporão o Grupo de Trabalho Especial - GT 
Mananciais os seguintes servidores da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad e empregados 
da empresa Saneamento de Goiás S.A - Saneago:

I - MARCO JOSÉ MELO NEVES - Superintendente de 
Recursos Hídricos e Saneamento - Semad;

II - MARCELO MARTINES SALES - Gerente de Acompa-
nhamento de Pós Outorga e Segurança de Barragens- Semad;

III - LUCAS SENA ALVES- Gerente de Monitoramento 
Ambiental - Semad;

IV - CAMILA DANTAS LÚCIO RONCATO - Superintenden-
te de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Saneago;

V- RAFAELA WOLFF DE PINA - Gerente de Apoio à 
Conservação de Mananciais - Saneago.

Art. 3º O Grupo de Trabalho Especial - GT Mananciais 
será coordenado pelo Superintendente de Recursos Hídricos e 
Saneamento.

Art. 4º Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para 
conclusão dos trabalhos previstos nesta Portaria.
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Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, aos 24 dias 
do mês de abril de 2020.

(assinado eletronicamente)
ANDRÉA VULCANIS
Secretária de Estado

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

<#ABC#177779#4#211038/>

Protocolo 177779
<#ABC#177656#4#210893>

EXTRATO

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL
PROCESSO: SEI 201900017006179
IDENTIFICAÇÃO: Termo de Compromisso Ambiental.
OBJETO: Permitir que RONDON RAMOS CAIADO e outros possa 
promover a Recuperação ambiental ou compensação ambiental nas 
áreas irregularmente suprimidas ,  visando a atender às exigências 
da SEMAD, nos termos da Cláusula Primeira.
COMPROMITENTES: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável - CNPJ/MF sob o nº. 00.638.357/0001-08
COMPROMISSÁRIO: RONDON RAMOS CAIADO,  CPF sob o nº 
331.892.261-72.
VIGÊNCIA: O Termo de Compromisso, com eficácia de título 
executivo extrajudicial, produzirá seus efeitos legais a partir de sua 
assinatura e terá vigência de 02 (dois) anos, prorrogável por igual 
período.
DATA DE ASSINATURA: 02/04/2020
BASE LEGAL: art. 87 e ss. da Lei Estadual nº 18.102/2013 e no § 
6°, do art. 5°, da Lei Federal n° 7.347/1985, Artigo 79ª da Lei federal 
n° 9605/1998.

ANDREA VULCANIS
Secretária de Estado

<#ABC#177656#4#210893/>

Protocolo 177656
<#ABC#177807#4#211075>

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA 01/2019

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, A Srª. 
ANDRÉA VULCANIS, inscrita na OAB/DF sob o nº 37.330 e no CPF 
sob o nº. 845.216.009-72, autoridade competente da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com 
base no artigo 43, inciso VI da Lei nº 8.666/1993, resolve:
1. HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente à 
CONCORRÊNCIA 001/2019, processo nº 201900017005051, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIA-
LIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA DE REVISÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE GOIÁS.
2. ADJUDICAR o objeto do certame à empresa ARCADIS LOGOS 
S.A - CNPJ: 07.939.296/0001-50 , pelo valor total de R$ 1.014.770,00 
(um milhão, quatorze mil setecentos e setenta reais).
3. DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis para a 
contratação da referida empresa.
Gabinete da Secretaria em 24 de abril de 2020.

ANDRÉA VULCANIS
Secretária de Estado - SEMAD

<#ABC#177807#4#211075/>

Protocolo 177807

Secretaria de Estado da Educação
<#ABC#177788#4#211053>

EXTRATO DA PORTARIA Nº 1523/2020 - SEDUC

Assunto: Instauração de PAD
Referência: 201600006010901
Infração: Artigo 157, inciso LII, da Lei Estadual nº 13.909/01.
Síntese do Fato: Inicialmente acusada de lesar aos cofres 

públicos, quando deixou de adimplir obrigação contraída junto à 
empresa Comercial JCE.
Autoridade instauradora do PAD: Secretária de Estado da 
Educação.
Data da Portaria: 24/04/2020

PUBLIQUE-SE.        
<#ABC#177788#4#211053/>

Protocolo 177788
<#ABC#177790#4#211054>

EXTRATO DA PORTARIA Nº 1521/2020 - SEDUC

Assunto: Instauração de PAD
Referência: 201700006026047
Infração: Artigo 303, incisos IV, XIII, LIV e LV da Lei Estadual nº 
10.460/88.
Síntese do Fato: Inicialmente acusados de valer-se do cargo 
para proveito pessoal ilícito; faltar a verdade no exercício de suas 
funções; praticar crime contra a administração pública e lesar aos 
cofres públicos; faltar à verdade no exercício de suas funções, por 
malícia ou má-fé.
Autoridade instauradora do PAD: Secretária de Estado da 
Educação.
Data da Portaria: 24/04/2020

PUBLIQUE-SE.        
<#ABC#177790#4#211054/>

Protocolo 177790
<#ABC#177806#4#211074>

EXTRATO DA PORTARIA Nº 1528/2020 - SEDUC

Assunto: Instauração de PAD
Referência: 201400006026916
Infração: Artigo 157, incisos XV, XVI, LII e LXII c/c artigo 158, §1º 
da Lei Estadual nº 13.909/01.
Síntese do Fato: Inicialmente acusados de dar às verbas públicas 
destinação diversa daquela prevista em lei ou regulamento; deixar 
de prestar contas quando estiver obrigado a fazê-lo; lesar os cofres 
públicos; assumir qualquer tipo de comportamento que envolva 
recusa dolosa do cumprimento das leis e revele incapacidade de 
bem educar, com dedicação e probidade; cometer procedimento 
comissivo ou por omissão, doloso ou culposo, de que advenha 
prejuízo aos cofres públicos ou a terceiros.
Autoridade instauradora do PAD: Secretária de Estado da 
Educação.
Data da Portaria: 24/04/2020

PUBLIQUE-SE.        
<#ABC#177806#4#211074/>

Protocolo 177806
<#ABC#177785#4#211050>

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº : 201600006030877                                                                                                          Data: 
12/09/2016
Nome           : Lar da Criança Marcondes Dias
Assunto       : Termo Aditivo

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 0562018 
que entre si celebram o Estado de Goiás, por meio da Secretaria 
de Estado de Educação, a Procuradoria Setorial e o Lar da Criança 
Marcondes Dias.

DO OBJETO:  Prorrogação da vigência contratual, sem incidência de 
reajuste contratual para o ano de 2020, fundamentada na Cláusula 
Segunda e Terceira do contrato originário e pela manutenção da 
situação descrita no artigo 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93. DA 
MODALIDADE: Dispensa de Licitação. DAS ALTERAÇÕES: I - 
Cláusula Segunda - Da Vigência: Prorrogação pelo prazo de 24 
(vinte e quatro) meses, contados a partir de 27 de abril de 2020 
a 26 de abril de 2022. II - Cláusula Terceira - do Preço: O preço 
mensal é de R$ 6.253,03 (seis mil duzentos e cinquenta e três reais 
três centavos), perfazendo um total de R$ 150.072,72 (Cento e 
cinquenta mil setenta e dois reais setenta e dois centavos).  III - 
Cláusula Quarta - Dos Recursos Financeiros e Orçamentários: 
Dotação Orçamentária: 2020.2401.412 / Classificação Funcional: 12 
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