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da Secretaria - Geral da Governadoria (SGG).
Processo nº: 202218037006420
Valor Total: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).
Data de Assinatura: 20 de dezembro 2022.
Vigência: 20/12/2022 a 20/12/2023.
Dotação Orçamentária: 2022.40.01.04.122.4200.4243.03, 
natureza da despesa 3.3.90.39.32, conforme Nota de Empenho nº 
2022.4001.008.00181, datada de 16/12/2022.

<#ABC#348586#7#407029/>

Protocolo 348586
<#ABC#348605#7#407057>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
Nº 022/2022 - SGG

Contratante: ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da 
SECRETARIA - GERAL DA GOVERNADORIA-SGG - CNPJ nº 
34.049.214/0001-74
Contratada: UP CENTER ELEVADORES SERVIÇOS 
DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - CNPJ nº 
41.813.964/0001-36.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador 
da marca UP CENTER, instalado na Antiga Chefatura da Polícia 
no modelo de manutenção integral, com fornecimento de todos os 
serviços, peças, componentes, materiais e insumos sob demanda, 
necessários para o perfeito funcionamento do equipamento, 
devendo ser observadas as recomendações do fabricante do 
equipamento.
Processo nº: 202218037004658.
Valor Total:  R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais).
Data de assinatura: 20 de dezembro de 2022.
Vigência: 20/12/2022 a 20/12/2023.
Dotação Orçamentária: 2022.40.01.04.122.4200.4243.03, 
natureza da despesa 3.3.90.30.34, conforme Nota de Empenho 
nº 2022.4001.008.00175, e natureza da despesa 3.3.90.39.15, 
conforme Nota de Empenho nº 2022.4001.008.00176, ambas 
datadas em 02/12/2022.

<#ABC#348605#7#407057/>

Protocolo 348605
<#ABC#348607#7#407060>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
Nº 023/2022 - SGG

Contratante: ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da 
SECRETARIA - GERAL DA GOVERNADORIA - CNPJ sob o nº 
34.049.214/0001-74.
Contratada: LTBA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - EPP, inscrita 
no CNPJ sob o nº 04.694.478/0001-10.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de buffet, para eventos a serem realizados pela Secretaria 
- Geral da Governadoria - SGG, conforme condições estabelecidas 
no presente contrato, com fornecimento de bens/materiais, bem 
como mão de obra especializada, com atendimento em Goiânia/
GO, conforme demanda desta pasta.
Processo nº: 202218037003469.
Valor Total: R$ 172.470,00 (cento e setenta e dois mil e 
quatrocentos e setenta reais).
Data de Assinatura: 20 de dezembro 2022.
Vigência: 20/12/2022 a 20/12/2023.
Dotação Orçamentária: 2022.40.01.04.122.4200.4243.03, 
natureza da despesa 3.3.90.30.32, conforme Nota de Empenho nº 
2022.4001.008.00174, datada de 29/11/2022.

<#ABC#348607#7#407060/>

Protocolo 348607

Secretaria de Estado da Casa Militar
<#ABC#348411#7#406835>

Errata do Extrato do Contrato nº 16/2022
CONSIDERANDO, o erro material referente ao valor do contrato, 
ajuste firmado entre Secretaria de Estado da Casa Militar - SECAMI 
e a empresa M.MORAES E IRMAOS EIRELI, publicado no Diário 
Oficial nº  23.938, página 5, em 13/12/2022.
Onde se lê: “VALOR ESTIMADO MENSAL: R$ 104.547,18 (cento 
e quatro mil quinhentos e quarenta e sete reais e dezoito 
centavos)”
Leia-se: “ VALOR ESTIMADO MENSAL: R$ 104.546,92 (cento e 

quatro mil e quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e dois 
centavos)”

Luiz Carlos de Alencar - Coronel QOPM
Secretário-Chefe da Casa Militar

<#ABC#348411#7#406835/>

Protocolo 348411
<#ABC#348412#7#406837>

 ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR - SECAMI

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 29/2022-SECAMI.
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE.
Objeto: contratação de empresa especializada para ministração 
de TREINAMENTO RECORRENTE (instrução teórica e prática 
simulada de voo) para revalidação de habilitação “tipo” dos pilotos 
que operam as aeronaves BEECHCRAFT KING AIR 350 EFIS BE30 
e CESSNA CITATION CJ C525 da Superintendência do Serviço 
Aéreo da Secretaria de Estado da Casa Militar.
Abertura: 06/01/2023 ás 09h00min.
Local: www.comprasnet.go.gov.br.
Informações: Site: www.casamilitar.go.gov.br
Fone (62) 3201-5901.
E-mail: casamilitar.cpl@gmail.com.

Dyego Alves de Camargos - Soldado PM
Pregoeiro e membro da Equipe de Apoio

<#ABC#348412#7#406837/>

Protocolo 348412

Secretaria de Estado da Administração
<#ABC#348556#7#406999>

PORTARIA Nº 1981, de 08 de dezembro de 2022
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de 

suas atribuições legais, e considerando o novo regime jurídico dos 
servidores públicos civis do Estado de Goiás, Lei Estadual nº 20.756, 
de 28 de janeiro de 2020, que entrou em vigor em 28 de julho de 2020, 
e dispõe, em seu art. 127, sobre a gratificação devida ao servidor 
que atuar ou participar, em caráter eventual, de fases ou etapas 
de concursos públicos, processos seletivos simplificados 
e seleções internas para cargos, funções comissionadas e 
gratificações, para a administração direta, autárquica e fundacional 
do Poder Executivo estadual ou demais instituições, conforme 
interesse da Administração, nos termos do art. 27, VI, do Decreto nº 
9.583, de 18 de dezembro de 2019, resolve:
Art. 1º Fixar os valores por hora trabalhada, a título de gratificação, 
a ser paga a quem participar de banca examinadora ou de comissão 
para elaboração de editais, questões de provas, exames orais, 
análise curricular, correção de provas discursivas ou julgamento 
de recursos intentados por candidatos; participar da logística de 
preparação e realização de concurso público envolvendo atividades 
de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação 
de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre 
as suas atribuições permanentes; participar da aplicação, fiscalizar 
ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público, bem 
como supervisionar essas atividades.
Parágrafo Único - Consideram-se fases ou etapas de concursos 
públicos, processos seletivos simplificados e seleções internas: 
prova objetiva e discursiva, teste de aptidão física, avaliação 
médica, teste psicotécnico, avaliação de vida pregressa, avaliação 
de currículos e títulos, correção de prova e curso de formação.
Art. 2º Fixar o valor a ser pago, por hora trabalhada, na elaboração 
e revisão de questões de provas:
1. Elaboração de questões para certames de nível 
fundamental: R$ R$ 35,00 (trinta e cinco reais) a hora trabalhada;
2. Elaboração de questões para certames de nível médio: 
R$ R$45,00 (quarenta e cinco reais) a hora trabalhada;
3. Elaboração de questões para certames de nível superior: 
R$ R$55,00 (cinquenta e cinco reais) a hora trabalhada;
4. Revisão de questões para certames de nível fundamental: 
R$ R$ 22,00 (vinte e dois reais) a hora trabalhada;
5. Revisão de questões para certames de nível médio R$ 
28,00 (vinte e oito reais) a hora trabalhada;
6. Revisão de questões para certames de nível superior: R$ 
34,00 (trinta e quatro reais) a hora trabalhada;
7. Revisão de Língua Portuguesa: R$ 55,00 (cinquenta e 
cinco reais) a hora trabalhada.
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