
23Diário OficialGOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2021
ANO 185 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.647

pequena monta e de pronto pagamento que estejam evidenciadas 
no seu ato de criação e devem ser realizadas em conformidade com 
a Lei Complementar Estadual nº 64 de 16/12/2008, regulamenta-
da pelo Decreto Estadual nº 6.962 de 29/07/2009, para que sua 
execução ocorra em obediência irrestrita aos Princípios da Admi-
nistração Pública elencados no Artigo 37, caput, da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, quais sejam da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e demais 
legislações cabíveis.
Art. 5º - Para a consecução dos objetivos propostos neste ato o 
servidor ora designado deverá:
a) solicitar a emissão das notas de empenhos;
b) movimentar os recursos do fundo rotativo;
c) realizar pesquisa de preços, conforme legislação vigente;
d) adquirir os materiais e contratar os serviços relacionados na lei de 
criação do fundo rotativo;
e) responsabilizar pela utilização e guarda do talonário de cheques;
f) solicitar a recomposição do fundo rotativo e,
g) providenciar a prestação de contas dos recursos utilizados na 
forma e prazos regulamentares.
Art. 6º - Os recursos do Fundo Rotativo não podem ser aplicados, 
qualquer que seja a hipótese, com:
I - Pagamento de despesas:
a) com pessoal;
b) de capital (investimentos e materiais permanentes);
c) que necessitem de procedimento licitatório para sua contratação;
d) não previstas na legislação de criação do fundo rotativo e,
e) de caráter continuado ou que possam caracterizar fracionamento.
II - Concessão de adiantamentos e aplicações no mercado financeiro.
Art. 7º - Os efeitos deste ato entram em vigor a partir desta data, 
revogadas as disposições em contrário.
Art. 8º - Publique-se em Diário Oficial do Estado de Goiás (DOE/GO) 
e Diário Oficial Eletrônico da Polícia Militar (DOEPM).
Art. 9º - Cumpra-se.

Gabinete do Comando Geral da PMGO, em Goiânia-Goiás, aos 22 
dias de setembro de 2021.

Renato Brum dos Santos - Coronel QOPM
Comandante Geral da PMGO e Presidente do Conselho Gestor do 

FREAP/PM
<#ABC#257601#23#304381/>

Protocolo 257601
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EXTRATO DA PORTARIA DE GESTOR Nº 15.329/2021

Designação de Gestor do Contrato Nº 21/2021 - PM
Processo SEI nº 202000002119528
Objeto do Contrato: contratação de empresa devidamente 
homologada pela ANAC, especializada na prestação dos serviços 
de manutenção, fornecimento de peças, componentes, acessórios 
e locação de peças e componentes (em caráter extraordinário) e 
inspeções periódicas e calendáricas de acordo com o programa 
de manutenção para célula e motor da fabricante de helicóptero 
Helibras/Airbus no período de 12 (doze) meses, contemplando: 
serviços de Apoio Técnico Operacional ao helicóptero da Polícia 
Militar, em todo território do Estado de Goiás, ou onde quer que se 
encontre a referida aeronave em missão a cargo da Contratante, 
durante o período de 12 meses, prorrogável por até 60 (sessenta) 
meses nos termos da lei 8.666/93.
Contratada: ASAS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE 
AERONAVES M.T.A.V LTDA, CNPJ: 09.126.507/0001-60.
Gestor designado: Capitão QOPM 34.060 VINÍCIUS NUNES DA 
SILVA , inscrito no CPF nº 016.905.981-23.
Gestor substituto: Capitão QOPM 33.633 GEORGE AUGUSTO 
SILVA, inscrito no CPF nº 945.953.721-91.
Fundamento Legal: artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, e artigos 
51 e 54 da Lei Estadual nº 17.928/2012.

RENATO BRUM DOS SANTOS - CORONEL PM
Comandante-Geral da PMGO P

<#ABC#257664#23#304447/>
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Comando Geral Do Corpo De Bombeiros Militar
<#ABC#257662#23#304442>

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021 - CBMGO

O CBM/GO torna pública a realização de procedimento licitatório 
pelo Comando de Apoio Logístico, sito à Av. Consolação, Qd. 35, 
Lts 03-10, 22 e 23, Cidade Jardim, Goiânia-GO, em sessão pública 
eletrônica, cujo Edital encontra-se disponível nos sites: www.
comprasnet.go.gov.br e www.bombeiros.go.gov.br.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 18/2021.
Processo: 202000011003937.
Objeto: Aquisição de equipamento de Plataforma Hidráulica Veicular 
(eletro-hidráulica) com o intuito de facilitar a elevação e descarga de 
equipamentos em caminhão do CBMGO.
Cadastramento de proposta e envio de documentos de 
habilitação: do dia 29/09/2021 até às 09:00 do dia 18/10/2021.
Abertura da Sessão Pública: 18/10/2021 às 9h00min (Horário de 
Brasília).
Abertura da Fase de Lances: 18/10/2021 às 9h10min (Horário de 
Brasília).
Tipo: Menor preço por ITEM.
Valor Total Estimado: R$ 38.561,64 (trinta e oito mil, quinhentos e 
sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos).
Pregoeiro: FLAMARION Ferreira de Araújo - 1º Sgt QPC

Esmeraldino Jacinto de LEMOS - CEL QOC
Comandante do CBM/GO

<#ABC#257662#23#304442/>

Protocolo 257662

Diretoria Geral de Administração Penitenciária
<#ABC#257629#23#304409>

1. 1. Extrato de Portaria n°  380/2021-
DGAP. O Diretor-Geral da Administração Penitenciária, 
no uso de suas atribuições, RESOLVE: Art. 1º. Designar 
o servidor Ricardo Henrique Mendes Borges, CPF: 
033.257.291-93, Agente de Segurança Prisional, para 
exercer a função de gestor titular do CONVÊNIO Nº 
106/2021 - PM, objeto do processo 202100002011138, 
e o servidor Jadson Francisco Aleixo, CPF: 
016.445.931-65, Agente de Segurança Prisional, para 
exercer a função de gestor suplente nos impedimentos 
e ausências do gestor titular, cujo objeto é a mútua 
cooperação entre os partícipes, para a consecução 
de finalidades de interesse público e recíproco, com o 
fim de propiciar meios de garantir assistência efetiva 
ao município de Rubiataba - Goiás, no tocante às 
atividades de segurança pública, mormente no que diz 
respeito à prevenção, repressão de delitos, ações de 
defesa civil, resposta e prevenção a desastres. Art. 2º 
- Estabelecer as obrigações do Gestor do Convênio; 
Art. 3º - Determinar a apresentação de relatório mensal 
sobre a execução do convênio. PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DIRETOR GERAL DE ADMINISTRA-
ÇÃO PENITENCIÁRIA, Goiânia, 23/09/2021. A íntegra 
da Portaria será Publicada no site da DGAP. FRANZ 
AUGUSTO MARLUS RASMUSSEN RODRIGUES, Di-
retor-Geral da Administração Penitenciária
2. 2.

<#ABC#257629#23#304409/>

Protocolo 257629
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Extrato de Portaria n°  381/2021-DGAP. O Diretor-Geral da Ad-
ministração Penitenciária, no uso de suas atribuições, RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA, 
CPF 899.824.871-91, Agente de Segurança Prisional, para exercer 
a função de gestor titular do 1º Termo Aditivo DGPC ao Convênio nº 
155/2021-PM, objeto do processo 202100002059575, e o servidor 
LEANDRO ALVES DA SILVA, CPF 873.781.321-87, Agente 
de Segurança, para exercer a função de gestor suplente nos 
impedimentos e ausências do gestor titular., cujo objeto é a mútua 
cooperação entre os partícipes, para a consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco, com o fim de propiciar meios de garantir 
assistência efetiva ao município de CALDAZINHA, no tocante às 
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