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Compliance Público da Economia:
I - Do Eixo I - das regras e dos instrumentos referente aos padrões 
de Ética e de Conduta:
a) promover e acompanhar as atividades relacionadas ao eixo Ética 
no Ranking do PCP;
b) estimular a capacitação dos servidores da ECONOMIA no eixo 
Ética na Escola do Governo;
c) realizar campanhas e eventos de conscientização sobre Ética, 
promovendo a cultura da integridade e transparência no âmbito ins-
titucional;
d) desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão 
em torno da Ética no âmbito institucional;
e) contribuir junto à Comunicação Setorial com divulgações internas 
que tratem do tema Ética;
f) outras atividades correlatas.

II - Do Eixo II - Fomento à Transparência:
a) promover e acompanhar as atividades relacionadas ao eixo 
Transparência no Ranking do PCP;
b) estimular a capacitação dos servidores da ECONOMIA no eixo 
Transparência na Escola de Governo;
c) manter atualizado o portal da ECONOMIA, no campo referente ao 
Acesso à Informação, dentre outros, bem como atender as determi-
nações do Programa Goiás Mais Transparente;
d) acompanhar a classificação dos documentos sigilosos, com 
estrita observância dos dispositivos legais atinentes à matéria;
e) sugerir medidas inovadoras e incentivar ações no âmbito da 
ECONOMIA que possam evidenciar a Transparência institucional;
f) outras atividades correlatas.

III - Do Eixo III - Responsabilização:
a) promover e acompanhar as atividades relacionadas ao eixo Res-
ponsabilização no Ranking do PCP;
b) estimular a capacitação dos servidores da ECONOMIA no eixo 
Responsabilização na Escola de Governo;
c) fomentar, no âmbito da ECONOMIA, a celebração de Termos de 
Ajustamento de Conduta (TAC) nas hipóteses permitidas por Lei;
d) monitorar o atendimento às ações corretivas decorrentes da 
SAC’s (Solicitação de Ação Corretiva do Órgão Central de Controle 
Interno);
e) monitorar, junto à Ouvidoria da ECONOMIA, o tempo médio de 
respostas às denúncias registradas da Pasta, de acordo com o 
prazo previsto no Decreto Estadual 9.270/18;
f) outras atividades correlatas.

IV) Do Eixo IV - Gestão de Riscos:
a) promover e acompanhar as atividades relacionadas ao eixo 
Gestão de Riscos no Ranking do PCP;
b) estimular a capacitação dos servidores da ECONOMIA no eixo 
Gestão de Riscos na Escola de Governo;
c) acompanhar e monitorar a execução das ações de tratamento 
dos riscos, assim como o preenchimento dos Relatórios de Geren-
ciamento dos Riscos no Smartsheet pelos proprietários dos riscos;
d) registrar e arquivar os documentos relevantes da Gestão de 
Riscos no processo SEI do PCP/ECONOMIA;
e) atender às demandas e orientações da Assessoria de Controle 
Interno desta Pasta;
f) outras atividades correlatas.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e 
revoga-se a Portaria 018/2020 - ECONOMIA.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, aos 24 
dias do mês de março de 2021.

CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT
Secretária de Estado da Economia

<#ABC#223596#16#265107/>

Protocolo 223596

Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social

<#ABC#223570#16#265082>

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 - SEDS

(Licitação Mista - com Lote para Ampla Participação e Lote 
exclusivo para participação de Micro Empresa, EPP ou as assim 

consideradas nos termos do art.3º, da Lei Complementar Nº 
123/2006)

Objeto: Contratação de entidade especializada para prestação de 
serviços comuns de engenharia, para conservação, reparo, reforma, 
restauração e manutenção predial, preventiva e corretiva, nas 
instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, portões, grades, 
alojamentos, fechaduras, serviços de marcenaria, nos quais sejam 
necessários ao pleno atendimento das atividades executadas no 
Centro de Atendimento Socioeducativo - CASE de Porangatu, 
desde não tenham acréscimo de área/volume na edificação da 
referida unidade, com fornecimento de materiais e peças, pelo 
período de 12 (doze) meses, no valor máximo de R$ 69.364,31 
(sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta 
e um centavos), mediante desconto percentual sobre a Tabela de 
Custos de Obras Civis da GOINFRA, e para os serviços/materiais/
produtos que porventura não estejam listados na tabela citada será 
adotado o Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da 
Construção Civil - SINAPI vigente, elaborada pela Caixa Econômica 
Federal, conforme condições e especificações estabelecidas no 
Edital e seus anexos.
Tipo de Licitação: Menor preço por Lote Único (maior desconto 
percentual sobra a tabela da GOINFRA).
Solicitante: Superintendência do Sistema Socioeducativo.
Data/horário da abertura da sessão eletrônica de abertura: 12 de 
abril de 2021, às 09h10min (Horário de Brasília)
Sitio: www.comprasnet.go.gov.br
Fonte: 156 - ESTADUAL.
Processo nº: 201910319005018.
Edital: Poderá ser obtido nos sítios: www.social.go.gov.br, ou www.
comprasnet.go.gov.br.

Goiânia, 25 de março de 2021.
Kátia Maria Ribeiro

Pregoeira
<#ABC#223570#16#265082/>

Protocolo 223570

Secretaria de Estado de Agricultura,  Pecuária 
e Abastecimento

<#ABC#223540#16#265049>

ERRATA
EXTRATO DE CONTRATO 005/2021

Na publicação no Diário Oficial do Estado/GO, n° 23.517, do dia 
23/03/2021, páginas, 10 e 11. Retificamos: 

Onde se lê: VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) 
meses
Leia-se: VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 120 (cento e 
vinte) dias

Ressaltamos que os demais termos do Extrato permanecem 
inalterados.
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DA SEAPA, em 
Goiânia, aos 24 dias do mês de março de 2021.

Wagner Assis Rodrigues
Gerente de Compras Governamentais

<#ABC#223540#16#265049/>

Protocolo 223540
<#ABC#223548#16#265057>

ERRATA
EXTRATO DE CONTRATO 006/2021

Na publicação no Diário Oficial do Estado/GO, n° 23.517, do dia 
23/03/2021, página, 11. Retificamos: 

Onde se lê: VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) 
meses
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