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lotada na Gerência de Obras e Fiscalização do Patrimônio Cultural 
desta Pasta, para, sem prejuízo de suas funções, atuarem, 
respectivamente, como gestor e fiscal do Contrato nº 18/2022, 
respectivamente, e seus aditivos, que celebram entre si fazem 
o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Cultura (SECULT), e a ALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO 
LTDA, cujo objeto é o fornecimento de materiais/insumos, mediante 
demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico 
e gerais), por um período de 12 (doze) meses, processo SEI nº 
202117645000692.

Art. 2º. Designar o servidor Gabriel Augusto Borges 
Gonçalves, CPF nº 017.596.251-08, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão Pública, lotado na Gerência de Apoio Administrativo e 
Logístico desta Pasta para, sem prejuízo de suas funções, atuar 
como substituto do gestor e do fiscal do Contrato nº 18/2022 e seus 
aditivos.

Art. 3º. Sem prejuízo das funções que lhe são conferidas 
pela Lei Federal nº 8.666/93 e pela Lei Estadual nº 17.928/12, são 
atribuições do Gestor ora designado, sob pena de responsabilidade.

Art. 4º. Sem prejuízo das funções que lhe são conferidas 
pela Lei Federal nº 8.666/93 e pela Lei Estadual nº 17.928/12, são 
atribuições do Fiscal ora designado, sob pena de responsabilidade.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

MARCELO EUGÊNIO CARNEIRO
<#ABC#317981#21#372636/>

Protocolo 317981
<#ABC#317989#21#372644>

PORTARIA Nº 251, de 19 de julho de 2022
Designar servidores como gestor e fiscal doContrato nº 20/2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o comando do art. 67 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as disposições da Lei 
Estadual nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012, e o disposto no 
Processo SEI nº 202217645001649: resolve:

Art. 1º. Designar as servidoras SWEYKA BRANDAO 
DE SOUSA, CPF nº 448.935.151-87, ocupante do cargo de 
Assistente de Gestão Administrativa, lotada na Gerência de Gestão 
e Desenvolvimento de Pessoas e ALESSANDRA SEVERINO 
LOURENCO, CPF nº 533.381.201-25, ocupante do cargo 
temporário de Apoio Administrativo Nível Superior, lotada na 
Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, para, sem 
prejuízo de suas funções, atuarem, respectivamente, como gestora 
e fiscal do Contrato nº 20/2022, respectivamente, e seus aditivos, 
que celebram entre si fazem o Estado de Goiás, por intermédio da 
Secretaria de Estado de Cultura (SECULT), e a empresa POPMED 
MEDICINA E SAÚDE LTDA, cujo objeto é a prestação de serviços 
de Exames Médicos Periódicos e emissão de Atestado de Saúde 
Ocupacional para os servidores do Poder Executivo do Estado de 
Goiás, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, processo SEI nº 
202217645001649.

Art. 2º. Designar a servidora NYKAELLE IORRANA 
FERREIRA MENDES, CPF nº  035.948.461-13, ocupante do cargo 
de Assessora A7, lotada na Gerência de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas para, sem prejuízo de suas funções, atuar como 
substituto do gestor e do fiscal do Contrato nº 20/2022 e seus 
aditivos.

Art. 3º. Sem prejuízo das funções que lhe são conferidas 
pela Lei Federal nº 8.666/93 e pela Lei Estadual nº 17.928/12, são 
atribuições do Gestor ora designado, sob pena de responsabilidade.

Art. 4º. Sem prejuízo das funções que lhe são conferidas 
pela Lei Federal nº 8.666/93 e pela Lei Estadual nº 17.928/12, são 
atribuições do Fiscal ora designado, sob pena de responsabilidade.

Art. 5º. Cabe à Gestora ora designada, observar os 
critérios e os parâmetros estabelecidos nas orientações básicas 
das Boas Práticas da Gestão de Contratos, cujo material trata-se 
de suporte para que a Gestora possa conduzir minimamente o 
gerenciamento do contrato de maneira adequada, no entanto, 
não afasta a necessidade de constante aperfeiçoamento na 
Fiscalização e Gestão de Contratos Administrativos, especialmente 
de promover sua capacitação nos cursos disponibilizados pela 
Escola de Governo.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

MARCELO EUGÊNIO CARNEIRO
<#ABC#317989#21#372644/>

Protocolo 317989

<#ABC#317977#21#372631>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - CONTRATO Nº 19/2022

Processo: 202117645000692
Identificação: Contrato nº 19/2022.
Contratante: Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de 
Cultura - SECULT.
Contratada: ELÉTRICA CIDADE EIRELI,  pessoa  jurídica  de direito  
privado,  inscrita  no  CNPJ/MF n° 29.714.907/0001-02.
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de materiais/insumos, sob 
demanda,  para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico 
e gerais), por um período de 12 (doze) meses.
Assina pela Contratante: MARCELO EUGÊNIO CARNEIRO - 
Secretário de Estado de Cultura.
Assina pela Contratada: LIDIANE CAETANO DE PAULA 
CARNEIRO - Representante Legal.
Valor do Contrato: R$ 299.967,19 (duzentos e noventa e nove mil 
novecentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos).
Dotação Orçamentária: 2022.25.01.13.122.4200.4243.03.
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, 
e eficácia a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do 
Estado de Goiás.
Fundamentação Legal: Lei Federal n°. 8.666/93 e Lei Estadual n°. 
17.928/12.

MARCELO EUGÊNIO CARNEIRO
Secretário de Estado de Cultura

<#ABC#317977#21#372631/>

Protocolo 317977
<#ABC#317979#21#372633>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - CONTRATO Nº 18/2022

Processo: 202117645000692
Identificação: Contrato nº 18/2022.
Contratante: Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de 
Cultura - SECULT.
Contratada: ALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA,  
pessoa  jurídica  de direito  privado,  inscrita  no  CNPJ/MF n° 
40.867.461/0001-80.
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de materiais/insumos, sob 
demanda,  para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico 
e gerais), por um período de 12 (doze) meses.
Assina pela Contratante: MARCELO EUGÊNIO CARNEIRO - 
Secretário de Estado de Cultura.
Assina pela Contratada: PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 
- Representante Legal.
Valor do Contrato: R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e 
quinhentos reais).
Dotação Orçamentária: 2022.25.01.13.122.4200.4243.03.
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, 
e eficácia a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do 
Estado de Goiás.
Fundamentação Legal: Lei Federal n°. 8.666/93 e Lei Estadual n°. 
17.928/12.

MARCELO EUGÊNIO CARNEIRO
Secretário de Estado de Cultura

<#ABC#317979#21#372633/>

Protocolo 317979
<#ABC#317993#21#372649>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - CONTRATO Nº 20/2022

Processo: 202217645001649
Identificação: Contrato nº 20/2022.
Contratante: Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de 
Cultura - SECULT.
Contratada: POPMED MEDICINA E SAÚDE LTDA,  pessoa  jurídica  
de direito  privado,  inscrita  no  CNPJ/MF n° 30.862.228/0001-51.
Objeto: Constitui objeto do presente ajuste a  prestação de serviços 
de Exames Médicos Periódicos e emissão de Atestado de Saúde 
Ocupacional para os servidores do Poder Executivo do Estado de 
Goiás, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
Assina pela Contratante: MARCELO EUGÊNIO CARNEIRO - 
Secretário de Estado de Cultura.
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