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tosse, espirro, cansaço ou falta de ar, diarreia, alteração de olfato 
ou paladar, dor de cabeça ou sintoma gripal. Se o visitante possuir 
alguns dos sintomas relacionados não deverá adentrar a Unidade 
Socioeducativa
Art. 7º - Durante o período da realização da atividade religiosa, fica 
vedado ao visitante contato físico com os adolescentes e jovens, 
devendo permanecer o distanciamento de 2 metros entre os 
adolescentes ou jovens.
Art. 8º - O visitante da instituição religiosa deverá se apresentar e 
permanecer de máscara, de modo a cobrir completamente o nariz e 
a boca durante todo o período da atividade religiosa, sendo vedado 
o ingresso a quaisquer dependências das Unidades Socioeducati-
vas sem máscara.
Art. 9º - É vedada a entrada de objetos (incluindo os religiosos, 
exceto o de uso pessoal) e  alimentos (balas, doces, chocolates 
dentre outros).
Art. 10 - As instituições religiosas deverão nomear via oficio as 
Unidades Socioeducativas, quais são os membros que adentrarão 
as Unidades, e assinar o termo de ciência (Anexo II) para aplicação 
das medidas de biossegurança.
Art. 11 - O descumprimento de algum Artigo desta Portaria levará a 
suspensão das atividades religiosas da instituição descumpridora.
Art. 12 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e 
revoga as disposições em contrário.

ANEXO I
FORMULÁRIO DE TRIAGEM PARA ATIVIDADES 

RELIGIOSAS
(CORONAVÍRUS - COVID-19)
1- IDENTIFICAÇÃO

Nome do (a) Visitante:_____________________________
______ Idade: ____________________________

Nome social (Se houver): 
_____________________________

Gênero: ( ) Masculino ( ) Feminino ( ) Outro
Telefones de contato: ()____________________________

___

2 - HISTÓRICO DE SAÚDE
Possui alguma doença atual? Se, sim, qual (is)?
______________________________
______________________________
______________________________
3 - Possui algum dos sintomas gripais abaixo ou tem 

apresentado na última semana?
( ) febre ( ) dor no corpo ( ) coriza
( ) tosse ( ) espirro ( ) cansaço ou falta de ar
( ) dor de garganta ( ) alteração de olfato ou paladar ( ) 

diarreia
( ) dor de cabeça
4 - Enquadra-se em algum dos grupos abaixo?
( ) Grávida em qualquer idade gestacional, puérpera até 

duas semanas após o parto (inclui aborto espontâneo ou provocado);
( ) lactantes;
( ) pessoa com idade igual ou superior a 60 anos;
( ) Criança menor de 12 anos;
( ) Pessoas com doenças cardíacas e respiratórias;
( ) Diabéticos e hipertensos;
( ) Pessoas que realizam hemodiálise, quimioterapia e 

radioterapia.
Temperatura aferida: __________
Outras observações:______________________________

___
_____________________________
_____________________________
Entrevistador: ____________________________
D a t a : _ _ / _ _ _ / _ _ _ _ _ . A s s . : 

_____________________________
Declaro que todas as informações apresentadas são 

verdadeiras, estando ciente de que estou sujeito(a) às penalidades 
previstas no artigo 299 do Código Penal, em caso de declaração 
falsa ou diferente de fato ou situação real ocorrida.

_______________________________
Assinatura do (a) Visitante

Anexo II

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO

Pelo presente TERMO DE RESPONSABILIDADE E 
COMPROMISSO, eu, __________________________________, 
portadora(o) do RG nº ________________, inscrita(o) no CPF/MF 
sob o nº ________________, residente e domiciliado(a) na _______
_____________________________________________________, 
venho, através do presente termo de responsabilidade e compromisso 
me comprometer a cumprir as medidas de biossegurança durante 
a realização da atividade religiosa desenvolvida pela instituição__
_____________________________________________________
____________________________ na Unidade Socioeducativa __
_____________________________________________________
______________________________Este Termo de Responsabili-
dade e Compromisso é expressão da verdade e por ele respondo 
integralmente. _____________, _____ de ________________ de 
________. ___________________________

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE
GABINETE DA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, em Goiânia, aos 30 dias do mês de junho de 2021.

WELLINGTON MATOS DE LIMA - Secretário
<#ABC#241085#21#285224/>

Protocolo 241085
<#ABC#241172#21#285321>

Extrato de Termo de Fomento nº 02/2021.
Processo n.º 201710319000325.
Objeto: Cuidar da pessoa idosa através da promoção e garantia dos 
direitos, melhoria na qualidade de vida, inclusão social, incentivo 
a novos projetos de vida que contribuem para a minimização dos 
efeitos do envelhecimento e contribuirá na prevenção e redução da 
propagação da COVID 19.
Valor Total: R$ 453.720,81 (Quatrocentos e cinquenta e três mil, 
setecentos e vinte reais e oitenta e um centavos).
Vigência: 24 meses, contados a partir do primeiro dia seguinte ao da 
publicação de seu extrato na imprensa oficial.
Partes: Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Social, CNPJ nº. 08.876.217/0001-71 e Associação 
Beneficente Auta de Souza - ABAS, CNPJ nº 06.097.682/0001-89.
Sujeição à Legislação Vigente: Lei Federal nº 13.019/2014, Lei 
Estadual nº 17.928/2012, todas devidamente atualizadas.
<#ABC#241172#21#285321/>

Protocolo 241172
<#ABC#241279#21#285444>

Extrato de Apostila 01/2021 ao Contrato nº 06/2021
Processo: n.º 202110319000107
Alteração: Correção de erro material constante no preâmbulo do 
Contrato nº 06/2021, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial do 
Estado em 01/07/2021, alterando o número do CNPJ da empresa 
Contratada de 08.264.064/0001-01 para 28.303.174/000-42.
.
<#ABC#241279#21#285444/>

Protocolo 241279

Secretaria de Estado de Cultura
<#ABC#241074#21#285213>

EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2021 - SECULT

Processo: 202117645000235
Contratante: Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de 
Cultura - SECULT - CNPJ n.º 32.746.693/0001-52
Contratada:  SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICACAO VISUAL 
LTDA - CNPJ n.º 02.341.599/0001-52
Objeto:  Contratação de empresa especializada em confecção 
e instalação de material gráfico de comunicação visual para a 
Exposição Centro Cultural Marieta Telles Machado “A Retomada 
para o Amanhã”
Valor Total: 8.000,00 (oito mil reais)
Dotação Orçamentária:  nº 2021.25.50.13.392.1026.2098.03
Fundamentação Legal Lei Federal n.º 8.666./93, Lei Estadual n.º 
17.928/2012 e Decreto Estadual n.º 9.666/2020
Assina pela Contratante:  Cesar Augusto de Sotkeviciene Moura - 
Secretário de Estado de Cultura 
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Assina pela Contratada: Sérgio Motta Vilela - representante legal 
da empresa
Vigência: 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura.
<#ABC#241074#22#285213/>

Protocolo 241074

Secretaria de Estado de Indústria,  Comércio 
e Serviços

<#ABC#241108#22#285250>

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021-SIC
A Gerência de Compras Governamentais, na forma do artigo 
26, da Lei Federal nº 8.666/93, considerando tudo o que consta 
no processo administrativo nº 2021.1760.400.1521, vislumbra 
elementos existentes para que, salvo melhor juízo, seja declarada 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fulcro no artigo 24, inciso II, da 
Lei Federal nº 8.666/93, cujo objeto consiste na aquisição de 02 
(duas) baterias automotivas de 70 amperes, para manutenção do 
caminhão GMC, placa JFP - 4194, pertencente a frota de veículos 
da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços. 
Empresa vencedora: ALESSANDRO ALVES FERREIRA, CNPJ 
nº 37.452.394/0001-29, no valor total de R$ 630,40 (seiscentos e 
trinta reais e quarenta centavos).

Goiânia, 01 de julho de 2021
Tatiana Marcelli Faria

Gerente de Compras Governamentais

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA Nº 005/2021-SIC
Ratifico o ato acima, tudo em conformidade com os documentos 
que instruem o processo nº 2021.1760.400.1521.
Cumpra-se.

Goiânia, 01 de julho de 2021
Renato Meneses Torres

Subsecretário de Atração de Investimentos e Negócios
Portaria nº 68/2021-SIC

<#ABC#241108#22#285250/>

Protocolo 241108

Secretaria de Estado da Retomada
<#ABC#241252#22#285412>

Portaria 069/2021 - SER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
RETOMADA no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, artigos 51 e 52 da Lei nº 
17.928/12,
RESOLVE:
Art. 1º  Designar os servidores abaixo, para, sem prejuízo de suas 
funções, atuarem como gestor e substituto do Termo de Cooperação 
Técnica que entre si celebram o Governo do Estado de Goiás,  por 
intermédio desta Secretaria e o Município de Caldas Novas, que tem 
por objetivo a continuidade dos serviços ofertados pelo Posto do 
SINE, já instalado no município, para atender as necessidades do 
trabalhador e do empregador no mercado de trabalho do município 
e região territorial abrangida pela Unidade.
I - Eliane Borges da Costa Santos, CPF 397.726.081-20, Gestora;
II - Havana Pereira Tavares, CPF 438.871.121-72, substituta.
Art. 2º Sem prejuízo das funções que lhe são conferidas pela Lei 
nº 8.666/93 e pela Lei nº 17.928/12, são atribuições do Gestor ora 
designado, no que couber:
I - conhecer detalhadamente as especificações técnicas do(s) 
objeto(s) do contrato, sanando qualquer dúvida com os demais 
setores responsáveis da Administração para o fiel cumprimento do 
ajuste;
II - manter cópia do contrato e de seus aditivos, se existentes, do 
edital de licitação, do termo de referência, da proposta apresentada 
no certame licitatório, juntamente com outros documentos que 
possam dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações 
assumidas pela Contratada;
III - manter o correspondente processo administrativo devidamente 
organizado, arquivando todos os documentos relevantes relativos à 
execução do contrato e registrando nos autos os fatos ocorridos a 
fim de documentá-los;
IV - acompanhar o prazo de vigência do contrato, manifestando-
-se por escrito a respeito da necessidade de prorrogação do prazo 
contratual ou à deflagração de novo procedimento licitatório, an-
tecipadamente ao término de sua vigência, observados os prazos 
exigíveis para cada situação;

V - manter controle dos pagamentos efetuados e dos saldos 
orçamentário, físico e financeiro do contrato;
VI - verificar a manutenção das condições de habilitação e 
qualificação da Contratada exigidas no certame licitatório, oficiando 
à Contratada sobre a necessidade de atualização documental 
para manutenção das condições de habilitação ou atendimento de 
exigências legais supervenientes;
VII - solicitar da contratada, formalmente, todo e qualquer documento 
que entender necessário para o acompanhamento regular da 
execução do contrato;
VIII - emitir pareceres e/ou relatórios técnicos, se necessário, como 
forma de subsidiar a Administração na tomada de decisões relativas 
ao contrato;
IX - iniciar e dar andamento a procedimentos de alteração 
contratual, instruindo o processo com os documentos e justificativas 
necessários bem como submetê-lo ao conhecimento da autoridade 
superior, sempre quando houver necessidade de:
a) Alteração qualitativa ou quantitativa do objeto do contrato;
b) Realização de acréscimos ou supressões no serviço contratado, 
respeitando os limites estabelecidos nos §§ 1º e 2º, do art. 65, da 
Lei nº 8.666/93, sendo vedada a compensação dos acréscimos com 
eventuais decréscimos efetuados;
c) Prorrogação do prazo de vigência, conforme dispõe os §§ 1º e 2º, 
do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
d) Rescisão do contrato, por perda do objeto ou por conveniência e 
oportunidade da Administração; ou
e) Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato 
por meio de revisão, reajuste ou repactuação de preços, conforme 
o caso, mediante requisição devidamente fundamentada e 
comprovada por parte da Contratada.
X - notificar a Contratada formalmente quando forem constatados 
inadimplementos contratuais, estabelecendo-se prazo razoável para 
sua solução;
XI - submeter os casos de inadimplementos contratuais à autoridade 
superior, sempre que, depois de notificada, a Contratada não 
apresentar solução satisfatória dentro do prazo, ou quando a 
frequência dos registros prejudique a execução do objeto da 
contratação;
XII - encaminhar à unidade responsável ou à autoridade superior, 
conforme for o caso, para conhecimento e providências, questões 
relevantes que por motivos técnicos ou legais justificáveis não puder 
solucionar;
XIII - anexar ao respectivo processo as anotações relativas às 
ocorrências registradas durante a execução do contrato, bem como 
adotar as providências cabíveis visando o saneamento de eventuais 
falhas da execução contratual; e
XIV - observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos 
os atos inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no 
desempenho das suas atividades;
XV - registrar ciência na presente Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
CÉSAR AUGUSTO SOTKEVICIENE MOURA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA RETOMADA
<#ABC#241252#22#285412/>

Protocolo 241252
<#ABC#241257#22#285419>

Portaria 070/2021 - SER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
RETOMADA no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, artigos 51 e 52 da Lei nº 
17.928/12,
RESOLVE:
Art. 1º  Designar os servidores abaixo, para, sem prejuízo de suas 
funções, atuarem como gestor e substituto do Termo de Cooperação 
Técnica que entre si celebram o Governo do Estado de Goiás,  por 
intermédio desta Secretaria e o Município de Quirinópolis, que tem 
por objetivo a continuidade dos serviços ofertados pelo Posto do 
SINE, já instalado no município, para atender as necessidades do 
trabalhador e do empregador no mercado de trabalho do município 
e região territorial abrangida pela Unidade:
I - Eliane Borges da Costa Santos, CPF 397.726.081-20, Gestora;
II - Havana Pereira Tavares, CPF 438.871.121-72, substituta.
Art. 2º Sem prejuízo das funções que lhe são conferidas pela Lei 
nº 8.666/93 e pela Lei nº 17.928/12, são atribuições do Gestor ora 
designado, no que couber:
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