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I - satisfação;

II - qualidade do atendimento prestado; e

III - cumprimento dos prazos e dos compromissos 
previstos para a prestação dos serviços;

IV - quantidade e resultado das manifestações de 
usuários, registradas no Sistema Estadual de Ouvidorias, nos 
termos do Decreto estadual no 9.270, de 18 de julho de 2018; e

V - medidas adotadas pelo órgão ou pela entidade para 
a melhoria e o aperfeiçoamento da prestação dos serviços.

Parágrafo único. As ferramentas e as metodologias para 
-

rintendência Central de Transformação da Gestão Pública para a 
padronização, a visão sistêmica de estado, a otimização e o com-
partilhamento de recursos.

Art. 9o O resultado da avaliação de que trata o art. 8o

deste Decreto deverá servir de referência para um plano de ação a 

Parágrafo único. O plano de ação deverá ser elaborado 
pelo órgão ou pela entidade, aprovado pela Secretaria de Estado 
da Administração e acompanhado pela Superintendência Central de 
Transformação da Gestão Pública.

Art. 10. O resultado da avaliação e o ranking dos

efetividade da Carta de Serviços, desde a sua elaboração até a sua 
execução como serviço público, serão divulgados pela Secretaria de 
Estado da Administração com periodicidade mínima anual.

Art. 11. Os casos omissos neste Decreto serão 
resolvidos pelo titular da Secretaria de Estado da Administração, que 

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 13. Ficam revogados os Decretos nos 9.277/2018 e 
9.278/2018.

 em 
Goiânia, 05 de dezembro de  2019, 131o da  República.

<#ABC#159380#11#190016/>

Protocolo 159380

<#ABC#159353#11#189987>

 no uso 
de suas atribuições constitucionais e legais e tendo em vista o 
que consta do Processo no , resolve exonerar 

,
o 707.397.061-87, do cargo em comissão de Assessor 

“A9”, da Secretaria de Estado da Administração, e nomear 
o 057.886.461-46, para 

atendimento do art. 1o do Decreto no 7.587, de 30 de março de 2012, 
com alterações posteriores, por ocasião da respectiva posse.

 em 
Goiânia, 05 de dezembro de  2019,  131o da  República.

<#ABC#159353#11#189987/>

Protocolo 159353

<#ABC#159275#11#189901>

 nos termos do inciso II do art. 1o, dos 
Decretos nos 9.375, de 2 de janeiro de 2019, combinado com o de nº 

9.564, de 25 de novembro do mesmo ano, e tendo em vista o que 
consta do Processo no

Com fulcro no art. 136, § 1o, inciso I,  da Lei no 10.460, de 
22 de fevereiro de 1988, exonerar, a pedido e a partir de 7 de outubro 
de 2019, inscrito no CPF sob o no

de mesmo nome, do Quadro Permanente dos Servidores Efetivos 
da Secretaria de Estado da Saúde.

, aos 04 dias do mês de dezembro de 
2019.

Alan Farias Tavares

<#ABC#159275#11#189901/>

Protocolo 159275

<#ABC#159381#11#190017>

 nos termos do inciso II do art. 1o do 
Decreto no 9.375, de 2 de janeiro de 2019, combinado com o 
Decreto no 9.564, de 25 de novembro de 2019, e tendo em vista o 
que consta do 

Com fundamento no art. 23, § 1o, inciso I, da Lei no 13.909, 
de 25 de setembro de 2001, exonerar, a pedido e a partir de 28 de 
junho de 2019, 
o no 937.207.851-49, do cargo de provimento efetivo de 

, aos 05 dias do mês de dezembro de 2019.

Alan Farias Tavares

<#ABC#159381#11#190017/>

Protocolo 159381

<#ABC#159230#11#189849>

12/2019
Às 16:27 horas do dia 29 de novembro de 2.019, após constatada 
a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 

referente ao Processo 201900015001109, Pregão 012/2019.

Lote nº: 1 - LOTE 01 - (DISPUTA GERAL)

EIRELI EPP
Valor Total: R$ 263.803,46

EIRELI EPP
Valor Total: R$ 75.523,34

<#ABC#159230#11#189849/>

Protocolo 159230
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<#ABC#159371#12#190008>

Às 11:11 horas do dia 29 de novembro de 2019, após constatada 
a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 

referente ao Processo 201900015001887, Pregão 011/2019-

-

Valor Total: 625.660,00

<#ABC#159371#12#190008/>

Protocolo 159371

22.388 de 17 de agosto de 2016, não é mais possível aplicar-lhe 
a pena de  no entanto, resta ainda o efeito previsto no 
inc. II do art. 319 da Lei nº 10.460/88, qual seja a penalidade de 

 para nova investidura em cargo, função, mandato 
ou emprego público estadual pelo prazo de 10 (dez) anos.

 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

ao(s) 30 dia(s) do mês de novembro de 2019.

Secretário de Estado da Administração
<#ABC#159187#12#189793/>

Protocolo 159187

<#ABC#159258#12#189878>

Portaria nº 435/2019 - SEAD
, com 

fundamentos no art. 48, da Lei nº 10.460, de 22 de fevereiro de 
1988, em conformidade com art. 7º, inciso I, alínea h, da Lei nº 
17.257, de 25 de janeiro de 2011, publicada no Suplemento do 

III, do Decreto nº 9.380, de 08 de janeiro de 2019, publicado no 
Suplemento do Diário Ofício nº 22.967, de mesma data.
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Portaria nº 432/SEAD/2019-SEAD, publicada na 

de dezembro de 2019.
Art. 2º Prorrogar até 31 de dezembro de 2022, as disposições 
dos servidores comissionados, efetivos, celetistas e empregados 
públicos, no âmbito da administração direta, autárquica e 
fundacional do Poder Executivo, bem como das empresas públicas 
e sociedades de economia mista sob o controle acionário do Estado 
de Goiás, na forma da Lei.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

-

Secretário de Estado da Administração
<#ABC#159258#12#189878/>

Protocolo 159258

<#ABC#159187#12#189793>

O 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, 
alterada pela Lei 20.491/2019, combinado com o inciso II do art. 
312 da Lei Estadual n.º 10.460, de 22 de fevereiro de 1988, tendo 
em vista o que consta do Processo n. 201700016003450 e, ainda, 
adotando as orientações presente no Relatório Final da Comissão 

SEI- 7402288), bem 

Procuradoria Geral do Estado/ Procuradoria Administrativa.
RESOLVE:

  o ex servidor
 inscrito no CPF nº 010.755.411-90, ocupante do cargo 

em comissão a época  de Assistente de Gabinete “F”,  

,
 todavia, considerando que o acusado 

foi exonerado dos quadros de pessoal da Administração Pública do 
Estado de Goiás, por meio de Decreto do Governador do Estado 

<#ABC#159184#12#189790>

201900005013574

D’ ABADIA.

concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, 
pelo período de 12 (doze) meses, Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 001/2019 e seus anexos e Proposta apresentada pela licitante vencedora.

Endereço:  Rua Tabapuã nº 540, Itaim Bibi - São Paulo - SP, CEP 04533-001, telefone nº (11) 3040-9800, com Unidade Operacional na RUA 3 

9.496/2019, Art.10.
Quantitativo máximo 
de vagas. Portaria nº 
262/2019-SEAD

Valor unitário da taxa de 
administração.

Valor máximo mensal da 
taxa de administração.

Valor máximo anual da taxa 
de administração.

horas diária, 20 horas 
semanal

400 R$ 8,50 R$ 3.400,00 R$ 40.800,00

<#ABC#159184#12#189790/>

Protocolo 159184


