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Art. 2º CONSTITUIR Comissão para apurar os fatos de 
que trata o Boletim de Inspeção nº 58/2019, emitido nos autos Sei nº 
201911867000731, bem como os fatos conexos que emergirem no 
decorrer dos trabalhos, a ser formada pelos seguintes servidores:

- Paulo Henrique Oliveira Marques, CPF nº 463.879.601-
00, Gestor de Fiscalização, Controle e Regulação, lotado na 
Gerência de Articulação e Convênios da Secretaria de Estado de 
Governo - Presidente;

- Karla Rodrigues de Miranda, CPF nº 845.588.731-15, 
Analista Técnico-Fiscal, lotada na Gerência de Inspeção de Pessoal/
Superintendência de Inspeção/Subcontroladoria de Controle Interno 
e Correição da Controladoria-Geral do Estado - Secretária;

- Drayan Bouhid de Camargo Farias, CPF nº 841.954.011-
00, Gerente de Compras e Apoio Administrativo/Superintendência 
de Gestão Integrada da Controladoria-Geral do Estado - Membro.

- Maria do Carmo Rodrigues Póvoa, CPF nº 409.404.201-
63, Gerente de Acompanhamento de Processo Disciplinar/Superin-
tendência de Correição Administrativa/Subcontroladoria de Controle 
Interno da Controladoria-Geral do Estado - Suplente.

Art. 3° - A Comissão designada realizará as diligências 
julgadas convenientes à obtenção de elementos e informações 
necessárias à instrução processual.

Art. 4° - A Comissão designada encontra-se instalada 
na sede da Controladoria-Geral do Estado, na Superintendência 
de Correição Administrativa, 3º andar, Fone: (62) 3201-53-17, no 
Palácio Pedro Ludovico Teixeira, situado na Rua 82, 400, Setor Sul, 
Goiânia - GO, CEP 74.015-980.

Art. 5º - Estipular o prazo de     60 (sessenta) dias para a 

da Comissão.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
Gabinete do Secretário-Chefe da CONTROLADORIA-

-GERAL DO ESTADO, aos 09 dias do mês de setembro de 2019.

MARCOS TADEU DE ANDRADE
Secretário de Estado em Substituição

Portaria nº 129/2019 - CGE
<#ABC#146402#2#174830/>

Protocolo 146402

Defensoria Publica
<#ABC#146307#2#174719>

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 005/2019
Às 15:35 horas do dia 05 de setembro de 2019, após constatada 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente da 
Defensoria Pública do Estado de Goiás, homologa a adjudicação 
referente ao Processo 201910892001288, Pregão 005/2019.

Resultado da Homologação

Item nº: 1
Produto/Serviço: SERVIÇO DE AGENCIAMENTO/
HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO
Situação: Adjudicado
Homologado à empresa: 25.030.768/0001-39 - ATAN AGÊNCIA 
DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME
Valor total da contratação: R$701.569,55

Domilson Rabelo da Silva Júnior
Defensor Público-Geral do Estado de Goiás

<#ABC#146307#2#174719/>

Protocolo 146307

<#ABC#146349#2#174769>

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico SRP nº 001/2019
Às 09:40 horas do dia 06 de setembro de 2019, após constatada 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente da 
Defensoria Pública do Estado de Goiás, homologa a adjudicação 
referente ao Processo 201910892001504, Pregão SRP 001/2019.

Resultado da Homologação

Itens nº: 1 e 2
Produto/Serviço: SERVIÇO DE BUFFET, COQUETEL
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 04.694.478/0001-10 - LTBA  COMÉRCIO 
E SERVIÇO LTDA - EPP
Valor unitário - Item 1: R$38,00       Valor Total - Item 1: 
R$76.000,00
Valor unitário - Item 2: R$29,97       Valor Total - Item 2: 
R$179.820,00

Domilson Rabelo da Silva Júnior
Defensor Público-Geral do Estado de Goiás

<#ABC#146349#2#174769/>

Protocolo 146349

Secretaria de Estado da Casa Militar
<#ABC#146421#2#174864>

Processo nº 201700015000109
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico.

 Extrato do Segundo Termo Aditivo ao 
Contrato nº 21/2017-SECM.
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto, prorrogar por 
mais 12 (doze) meses o contrato n° 21/2017-SECM, de prestação 
de serviços de Seguro de seguro de casco para as aeronaves de 
propriedade do Estado de Goiás, 04 Aeronaves de Asas Fixas e 01 
Aeronave de Asas Rotativas.
Valor: R$ 160.360,00 (cento e sessenta mil, trezentos e sessenta 
reais)
Partes:
CNPJ: 37.261.757/0001-49.
Nome/Razão Social: Secretaria de Estado da Casa Militar.
CNPJ: 61.074.175/0001-38
Nome/Razão Social: Mapfre Seguros Gerais S/A
Vigência : Inicio: 08/09/2019 - Término: 07/09/2020.
Gestor: Edson Luis Souza Melo Rocha - CPF n°: 940.251.181-49.
Portaria: 100/2019 - SECAMI.
Dotação Orçamentária / Fonte de Recursos: 2019.16.01.04.122.
4011.4011.03.100

Casa Militar, 09 de setembro de 2019.
Luiz Carlos Alencar - Coronel QOPM

Secretário de Estado - Chefe da Casa Militar
<#ABC#146421#2#174864/>

Protocolo 146421

<#ABC#146365#2#174794>

Processo nº 201900015000995
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico.

 Extrato do Contrato nº 11/2019-SECAMI.
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a prestação de 
serviço de manutenção aeronáutica em Helicóptero com o objetivo 

-
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cações, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus 

Valor: R$ 496.500,00 (quatrocentos e noventa e seis mil e 
quinhentos reais)
Partes:
CNPJ: 37.261.757/0001-49.
Nome/Razão Social: Secretaria de Estado da Casa Militar.
CNPJ: 17.162.579/0001-91
Nome/Razão Social: líder Táxi Aéreo S/A - Air Brasil.
Vigência : Inicio: 04/09/2019 - Término: 03/09/2020.
Gestor:Edson Luis Souza Melo Rocha -CPF n°: 940.251.181-49.
Portaria: 90/2019 - SECAMI.
Dotação Orçamentária / Fonte de Recursos: 2019.16.01.04.122.
4011.4011.03.100

Casa Militar, 09 de setembro de 2019.
Luiz Carlos Alencar - Coronel QOPM

Secretário de Estado - Chefe da Casa Militar
<#ABC#146365#3#174794/>

Protocolo 146365

Secretaria de Estado da Administração
<#ABC#146369#3#174799>

Portaria nº 276/2019 - SEAD
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO 
DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e com 
fundamento na alínea “h”, inciso I do artigo 7º da Lei Estadual n.º 
17.257, de 25 de janeiro de 2011, combinado com o inciso II do art. 
312 da Lei Estadual n.º 10.460, de 22 de fevereiro de 1988; acato 
o conjunto probatório contido no Processo nº 201800005014418; o 
Relatório Final nº 9/2019 GECOD- 13477, da Comissão Processante 
e as orientações materializadas no PARECER PROT- 10237 Nº 
57/2019 (7457209), da Procuradoria Geral do Estado/ Procuradoria 
Trabalhista, aprovado pela Procuradora-Chefe da Procuradoria 
Trabalhista, por meio do DESPACHO Nº 108/2019 - PROT- 10237 
(7458737).
RESOLVE:
Art. 1º. Condenar o servidor Adalberto Antônio Sanches, CPF 
nº 085.640.351-20, ocupante de emprego público de Assistente de 
Gestão Administrativa, Classe A, Nível V, do quadro transitório criado 
pelo artigo 7º, da Lei 15.664/2006, com alterações (Lei 17.098/2010 
e 17.916/2012), vinculado à SEGPLAN - Secretaria de Gestão e 
Planejamento, hodierno, Secretaria de Estado da Administração - 
SEAD, momento em que determino aplicar lhe à pena de demissão 
e a rescisão do respectivo contrato de trabalho, por justa causa, 

alínea “i” 
(abandono de emprego), da Consolidação das Leis Trabalhistas 
- CLT.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, em Goiânia, aos 05 dias do mês de setembro 
de 2019.
BRUNO MAGALHÃES D’ABADIA
Secretário
<#ABC#146369#3#174799/>

Protocolo 146369

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

<#ABC#146395#3#174836>

Portaria 203/2019 - SEMAD

A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL-
VIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do art. 40 da Constituição Estadual e demais 
preceitos legais,

Considerando a grave situação ambiental no território da 

de abastecimento do Estado, respondendo pelo abastecimento de 
quase 40% de sua população;

Considerando que a temática do desenvolvimento 
sustentável está no centro do debate internacional, uma vez que 
as atividades humanas continuam a alterar fundamentalmente os 
sistemas da Terra, com um impacto profundo sobre os recursos de 

água doce, atmosfera e clima, além dos ecossistemas, hábitats e 
redes de biodiversidade, que afetam diretamente a viabilidade das 
cidades e da áreas rurais, sobretudo, nos serviços ecossistêmicos 
que mantem a vida das sociedades;

Considerando que a comunidade global está avançando na 
elaboração e na implantação de um conjunto abrangente de metas 
relacionadas ao desenvolvimento sustentável, por meio da Agenda 
2030 e dos 17 ODS;

Considerando que o Estado de Goiás propõe encontrar 
e implementar novos modelos de desenvolvimento sustentável, 
aliando a produção agrícola, pecuária e da indústria com a pauta do 
fortalecimento dos serviços ecossistêmicos;

Considerando que em decorrência de impactos ambientais 
na bacia do Rio Meia Ponte, com áreas desmatadas, poluição do 
rio, impermeabilidade de solos, ocupação de áreas de recarga 
hídrica, a destruição de mata ciliar, dentre outros, vem ocorrendo, 
nos últimos anos, uma considerável redução do volume de água 

em sua área mais à montante é a responsável pelo abastecimento 
de 10 municípios, com destaque para a cidade de Goiânia e de 
outras cidades na Região Metropolitana e que a bacia vem sofrendo 
historicamente com a degradação ambiental, fato que contribui 
decisivamente para a diminuição da disponibilidade hídrica no 
território da bacia;

Considerando que, ano após ano, no período de estiagem, 
agravado pelas alterações na distribuição pluviométrica na região 
Centro-Oeste, o quadro ambiental no Rio Meia Ponte vem piorando 
inexoravelmente, reduzindo severamente a oferta e a disponibilida-
de de água para o consumo humano e para os sistemas produtivos 

Considerando que é preciso “produzir” mais água na bacia 
do Rio Meia Ponte e que esse aumento da disponibilidade de água 
na bacia somente é possível com intervenções que promovam a 
recuperação ambiental da vegetação e com ações de conservação 
de solo e água, com a participação ativa dos produtores e proprie-
tários rurais na bacia;

Considerando que o investimento em soluções baseadas 
na natureza, associadas com o fortalecimento da infraestrutura 
verde e a melhoria da infraestrutura cinza no território da bacia 

econômicos e ambientais, incluindo a segurança hídrica, alimentar 
e energética, o crescimento econômico sustentável, a reabilitação 
de ecossistemas e a biodiversidade;

RESOLVE:
Art. 1º - Criar o Comitê Permanente de Gestão Integrada 

Rio Meia Ponte, com os seguintes objetivos:
I - produzir, sistematizar, organizar e integrar informações 

II - articular, planejar e direcionar programas, projetos e 
ações integradas, de curto, médio e longo prazo, no território da 

III - apoiar a implementação de serviços ecossistêmicos e 
fortalecer a infraestrutura natural na região, visando ao aumento da 
disponibilidade hídrica na bacia, com água de qualidade;

IV - promover a segurança hídrica nos municípios que são 
abastecidos pelo Rio Meia Ponte e seus tributários, especialmente, 
Goiânia e sua Região Metropolitana;

V - promover, em caráter permanente, soluções efetivas de 
apoio aos serviços ecossistêmicos na bacia;

VI - apoiar e acompanhar as ações emergenciais na bacia, 
nos períodos de alerta, atenção e críticos para o abastecimento 
público e para o uso de recursos hídricos na região;

VII - minimizar os efeitos causados pela escassez hídrica 
nos municípios, comunidades e sistemas produtivos associados à 
bacia;

VIII - propor estratégias de curto, médio e longo prazos 
para intervenções da melhoria da qualidade ambiental na bacia 

Art. 2º - O Comitê Permanente de Gestão Integrada para 

Meia Ponte será composto pelos seguintes convidados represen-
tantes do primeiro, segundo e terceiro setor, sob a coordenação da 


