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XXIII - Instituir comissões de inventário patrimonial e de 
material e designar os respectivos membros;

XXIV - Autorizar a movimentação externa de bens móveis 
entre órgãos e entidades;

XXV - Conceder autorização para conduzir veículos 
pertencentes à frota de veículos próprios e locados da SIC, conforme 
determina o art. 42, do Decreto nº 9.541, de 23 de outubro de 2019.

XXVI - Autorizar requisições de despesas de qualquer 
natureza das unidades administrativas desta Secretaria e os enca-
minhamentos necessários, observados os trâmites legais;

XXVII - Assinar, eletrônica e/ou fisicamente as vias físicas 
do Documento Único de Execução Orçamentária e Financeira - 
DUEOF (Notas de Empenho, Ordens de Pagamento, Documento 
de Descentralização Orçamentária e outros quando necessários); 
a Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira e a 
Programação de Desembolso Financeiro - PDF, em cumprimento 
ao Decreto nº 9.657/2020, especialmente quanto ao disposto na Lei 
Federal nº 4.320/964, e na Lei Complementar Federal nº 101/2000.

XXVIII - Programar e realizar o pagamento das despesas 
dentro dos limites das cotas estabelecidas, respeitando a ordem 
cronológica prevista no art. 5º da Lei federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e no Decreto nº 9.561, de 21 de novembro de 2019, 
e o devido processo legal.

XXIX - Assinar o Termo de Reconhecimento de 
Dívida quando se tratar de Despesas de Exercício Anteriores; 
ou Certificação, quando se tratar de Restos a Pagar, conforme 
estabelece o Decreto 9.561/2019.

XXX - Assinar documentos e justificativas, encaminhadas 
à Câmara de Gestão Fiscal, em função do Decreto nº 9.561, de 
21 de novembro de 2019, e demais regulamentos que orientem a 
execução orçamentária e financeira.

XXXI - Conceder adiantamentos de recursos nos termos 
da legislação em vigor;

Art. 2º A delegação de que cuida o caput vigorará 
enquanto a autoridade delegante figurar como Secretário de Estado 
de Indústria, Comércio e Serviços e a autoridade delegada exercer 
o cargo de Superintendente de Gestão Integrada desta pasta.

Art. 3º No exercício das atribuições delegadas por meio 
deste ato deverão ser observados as disposições legais pertinentes.

Art. 4º Esta Portaria entra o vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado.

Goiânia, 11 de novembro de 2021.

JOEL DE SANT’ANNA BRAGA FILHO
Secretário de Indústria, Comércio e Serviços
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EXTRATO DA PORTARIA Nº 297/2021-SIC
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS (SIC), no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e na Lei Estadual nº 
17.928/12, resolve designar as servidoras Suzy Rasmussen Nunes 
Novaes, CPF nº 811.142.491-49 e Lyvia Caroline Pires, CPF nº 
034.837.091-18, para sem prejuízo de suas funções, atuarem, res-
pectivamente, como gestora e substituta da gestora do Contrato 
nº 012/2021 e seus aditivos, Processo SEI nº 2021.1760.400.4150, 
que celebram entre si fazem o Estado de Goiás, por intermédio 
da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, e a empresa MN 
TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA, CNPJ nº 03.984.954/0001-
74, cujo objeto é a aquisição, por inexigibilidade de licitação, de 
licenças e treinamento de softwares de engenharia estrutural e 
disciplinas complementares, para o desenvolvimento de projetos de 
edificações através de programas de CAD (Computer Aided Design 
ou Desenho Assistido por Computador), aderentes à metodologia 
BIM (Building Information Modeling ou Modelagem de Informação 
da Construção), bem como permitir a validação de projetos de 
obras que a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços 
necessita para acompanhar e fiscalizar.

Goiânia, 12 de novembro de 2021.

Joel de Sant’Anna Braga Filho
Secretário de Indústria, Comércio e Serviços
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EXTRATO DA PORTARIA Nº 308/2021-SIC
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS (SIC), no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e na Lei Estadual nº 
17.928/12, resolve designar as servidoras Pollyana Moraes 
Rodrigues Barbosa, CPF nº 945.359.811-91 e Zíngara Márjory 
Rodrigues Viana, CPF nº 976.285.141-20, ambas lotadas na 
Gerência de Tecnologia, para sem prejuízo de suas funções, 
atuarem, respectivamente, como gestora e substituta da gestora 
da Nota de Empenho nº 00031/2021 e seus aditivos, Processo SEI 
nº 2021.1760.400.4821, que celebram entre si fazem o Estado 
de Goiás, por intermédio da Secretaria de Indústria, Comércio e 
Serviços, e a empresa LEANDRO RAMOS DA COSTA, CNPJ 
nº 36.990.073/0001-15, cujo objeto consiste na aquisição de 
conectores RJ-45 fêmea multilan (jack) categoria 5E, para troca 
dos conectores, dos 4º e 5º andares, da Secretaria de Estado de 
Indústria, Comércio e Serviços.

Goiânia, 12 de novembro de 2021.

Joel de Sant’Anna Braga Filho
Secretário de Indústria, Comércio e Serviços
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EXTRATO DA PORTARIA Nº 310/2021-SIC
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS (SIC), no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e na Lei Estadual nº 17.928/12, 
resolve designar as servidoras Pollyana Moraes Rodrigues 
Barbosa, CPF nº 945.359.811-91 e Thaniellie Guedes Parreira, 
CPF nº 026.038.311-27, ambas lotadas na Gerência de Tecnologia, 
para sem prejuízo de suas funções, atuarem, respectivamente, 
como gestora e substituta da gestora da Nota de Empenho nº 
00006/2021 e seus aditivos, Processo SEI nº 2021.1760.400.4640, 
que celebram entre si fazem o Estado de Goiás, por intermédio 
da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, e a empresa PH 
DAMAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, 
CNPJ nº 26.079.645/0001-55, cujo objeto consiste na aquisição de 
câmeras webcams, para atender as necessidades da Secretaria 
de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, na otimização das 
atividades administrativas.

Goiânia, 12 de novembro de 2021.

Joel de Sant’Anna Braga Filho
Secretário de Indústria, Comércio e Serviços
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2021-SIC
Processo nº: 2021.1760.400.4150. Objeto: Fornecimento e 
aquisição de licenças e treinamento de engenharia estrutural e 
disciplinas complementares (MEP - Mechanical, Electrical and 
Plumbing, em inglês, ou Mecânica, Elétrica e Hidrossanitário, 
em tradução livre para o português), para o desenvolvimento de 
projetos de edificações através de programas de CAD (Computer 
Aided Design ou Desenho Assistido por Computador) aderentes 
à metodologia BIM (Building Information Modeling ou Modelagem 
de Informação da Construção), bem como, permitir a validação de 
projetos de obras que a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio 
e Serviços necessita acompanhar e fiscalizar. Partes: Contratante: 
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, CNPJ 
nº 32.731.791/0001-16; e, Contratada: MN TECNOLOGIA E 
TREINAMENTO LTDA, CNPJ nº 03.984.954/0001-74. Valor 
Global: R$ 178.150,00 (cento e setenta e oito mil, cento e cinquenta 
reais). Dotação Orçamentária nº: 2021.3351.15.451.1015.2059.03 
e 2021.3351.15.451.1015.2059.04. Vigência: 12 (doze) meses, de 
12/11/2021 a 11/11/2022.

Goiânia, 12 de novembro de 2021.

Joel de Sant’Anna Braga Filho
Secretário de Indústria, Comércio e Serviços
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