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 Aviso de Adiamento de Licitação
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SES/GO, torna público 
que a realização da sessão de abertura do Pregão Eletrônico nº 
43/2021, Processo Administrativo: 202000010014007, cujo objeto 
é o registro de preço para eventuais aquisições de medicamentos, 
destinados a atender decisões judiciais proferidas em desfavor 
da Secretaria de Estado da Saúde/SES-GO, e demais órgãos 
interessados, inicialmente marcada para o dia 23/03/2021 às 09:00 
h, fica adiada “Sine Die”. O adiamento ocorreu face a alteração no 
termo de referência com a revisão dos valores estimados. Demais 
informações encontram-se à disposição dos interessados na 
Gerência de Compras Governamentais da SES-GO e no site: www.
comprasnet.go.gov.br.
Goiânia, 09 de março de 2021.
Lucas Araújo Garcês. Gerente da GCG/SES-GO
<#ABC#220786#18#261832/>

Protocolo 220786

Secretaria de Estado da Economia
<#ABC#220776#18#261819>

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 202100004001512. A Secretária 

de Estado da Economia, tendo em vista a correta instrução 
processual dos presentes autos, considerando o estabelecido 
na Lei Federal nº 8.666/93, depois de examinar a documentação 
constante dos autos, com vistas a contratação de pessoa jurídica, 
por inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços de 2 
(duas) assinaturas anuais do Jornal O Popular com entrega diária de 
exemplares, todos os dias da semana inclusive sábados, domingos 
e feriados, para atender à Secretaria de Estado da Economia, por 
empreitada global, para o período de 12 (doze) meses;

Declarar a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2021, 
ratificando suas razões, em atendimento ao disposto no artigo 26 
da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com fundamento no Art. 
25, inciso I, da mesma Lei, considerando ainda o disposto no Art. 
33 e 34 da Lei Estadual nº 17.928/2012, objetivando a contratação 
da empresa J.CÂMARA & IRMÃOS S/A, inscrita no CNPJ sob o 
nº 01.536.754/0001-23, no valor  R$ 1.296,00 (um mil duzentos 
e noventa e seis reais ), referente a prestação de serviços de 2 
(duas) assinaturas anuais do Jornal O Popular com entrega diária de 
exemplares, todos os dias da semana inclusive sábados, domingos 
e feriados, para atender à Secretaria de Estado da Economia, para 
o período de 12 (doze) meses, ratificando o procedimento, vez que 
o mesmo se amolda aos imperativos legais.
<#ABC#220776#18#261819/>

Protocolo 220776
<#ABC#220811#18#261862>

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2021

A COMISSÃO ELEITORAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR DO BRASIL CENTRAL - PREVCOM-BrC - 
constituída nos termos da Resolução da Diretoria Executiva nº 01, 
de 03 de março de 2021, publicado no Diário Oficial/GO nº 23.505 
em 05 de março de 2021 - no uso de suas atribuições regulamen-
tares, convoca os participantes e assistidos do Plano Goiás Seguro 
de benefícios, administrado pela PREVCOM-BrC, a participarem 
da Eleição 2021, regida pelo Regulamento Eleitoral aprovado 
pelo Conselho Deliberativo nos termos da Ata da 51º reunião do 
Conselho Deliberativo da PREVCOM-BrC, pelo presente Edital de 
Convocação e pelos comunicados que vierem a ser publicados no 
endereço www.prevcom-brc.com.br no curso do processo eleitoral.
Art. 1º O presente processo eleitoral é destinado à escolha do re-
presentante dos Participantes e Assistidos do Plano de Benefícios 
Goiás Seguro no Conselho Fiscal da PREVCOM-BrC, sendo eleito 
pelo voto direto e secreto dos Participantes e Assistidos, a saber:

a) Conselho Fiscal: um titular com seu respectivo suplente;
§ 1º O mandato do membro do Conselho Fiscal eleito será de 04 
(quatro) anos, com garantia de estabilidade, vedada a recondução;
§ 2º  Em caso de empate será considerada vencedora a chapa 
cujos candidatos tiverem o maior tempo total, contado em dias, 
de vinculação aos planos administrados pela PREVCOM-BrC e, 
persistindo o empate, será eleita aquela Chapa cuja soma das 
idades dos candidatos, titular e suplente seja maior.
Art. 2º O Regulamento Eleitoral estará disponível no site www.
prevcom-brc.com.br.

Art. 3º Poderão se candidatar os Participantes e Assistidos inscritos 
do Plano Goiás Seguro que atendam todos os requisitos previstos 
nos Arts. 28 e 29 do Regulamento Eleitoral, inclusive demais 
exigências pertinentes ao regular exercício do cargo ou função para 
o qual se candidatarão, nos termos da legislação específica vigente.
§ 1º A relação nominal dos eleitores aptos a se candidatarem será 
emitida pela Comissão Eleitoral no dia 10/03/2021  e divulgada no 
site da PREVCOM-BrC, conforme item 4 do Cronograma Eleitoral.
Art. 4º Para fins de inscrição da Chapa, deverão ser encaminhados 
à Comissão Eleitoral, até o último dia do período de inscrições, os 
seguintes documentos:
I - Requerimento de Inscrição, devidamente preenchido e 
assinado, modelo conforme Anexo II desse Edital;
II - Termo de Responsabilidade, devidamente assinado, modelo 
conforme Anexo III desse Edital;
III - cópia do documento de identificação com foto e assinatura;
IV - currículo sintético, com foto 3x4 recente, de cada integrante da 
Chapa.
§1º No Anexo II - Termo de Responsabilidade não será obrigatório 
o reconhecimento de firma em Cartório da assinatura do candidato, 
previsto no Art. 47 Inciso II do Regulamento Eleitoral, em virtude 
do Art. 3º Inciso I da Lei Nº 13.726, de 8 de outubro de 2018 que 
racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e institui o 
Selo de Desburocratização e Simplificação.
Art. 5º As inscrições das chapas serão aceitas no horário das 09 
(nove) horas às 17 (dezessete) horas, no período de 11/03/2021 
a 29/03/2021, horário de Brasília, na forma prevista no Art. 48 do 
Regulamento Eleitoral.
§ 1º Na hipótese de envio de documentos para fins de inscrição 
de chapa via serviço de encomenda expressa - SEDEX, faz-se 
necessário o encaminhamento, impreterivelmente até o último 
dia do período de inscrições, de e-mail para comissaoeleitoral@
prevcom-brc.com.br, contendo as seguintes informações:

a)     Assunto: Eleições PREVCOM-BrC 2021
Conteúdo do e-mail:

b)     Chapa: Nome da Chapa
c)     Candidatos: CPF e nome dos integrantes da chapa;
d)    Data da postagem e,
e)     Código de rastreamento do SEDEX.

Art. 6º O Requerimento de Inscrição (Anexo II do presente Edital) 
indicará dois candidatos às vagas do Conselho (titular e suplente).
§ 1º Cada Chapa, caso haja interesse, poderá credenciar, junto à 
Comissão Eleitoral, até 02 (dois) Fiscais para acompanharem o 
processo de apuração dos votos.
Art. 7º Juntamente com o Requerimento de Inscrição, deverão ser 
entregues os Termos de Responsabilidade assinados por todos os 
candidatos, conforme formulário TERMO DE RESPONSABILIDADE 
(Anexo III do presente Edital), acompanhados da documentação a 
que se refere o Regulamento Eleitoral, esse Edital e os referidos 
formulários.
Art. 8º Somente será homologada a inscrição de Chapa completa, 
isto é, com a indicação de 02 (dois) candidatos, sendo 01 (um) 
candidato titular e 01 (um) candidato suplente para vaga no 
Conselho Fiscal da Entidade, nas quantidades previstas no Art. 1º 
deste Edital, observadas as condições e as restrições constantes do 
Regulamento Eleitoral.
§ 1º As Chapas serão numeradas de acordo com a ordem em que 
forem inscritas.
Art. 9º Após o encerramento do período das inscrições, conforme 
Art. 5º desse Edital, a Comissão Eleitoral informará aos representan-
tes da Chapa sobre eventuais irregularidades ou falhas verificadas 
nos documentos de inscrição, concedendo-lhes prazo de 03 (três) 
dias úteis para saneamento dessas irregularidades apontadas, sob 
pena de indeferimento da inscrição.
Art. 10º A votação estará aberta no período das 09 (nove) horas do 
dia 13/05/2021 às 17 (dezessete) horas do dia 14/05/2021, horário 
de Brasília, e será realizada, exclusivamente, através do sistema 
eletrônico disponibilizado pela PREVCOM-BrC, a ser acessado por 
meio do site www.prevcom-brc.com.br.
§ 1º O quórum mínimo para a Eleição 2021 será de 10% do total de 
Participantes e Assistidos do Plano Goiás Seguro de Benefícios, nos 
termos do § 1º do art. 21 do regulamento eleitoral, habilitados a votar 
conforme Art. 33 do Regulamento Eleitoral;
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§ 2º Caso o quórum mínimo não seja alcançado, será desconside-
rada a votação anterior e uma nova votação será aberta entre as 09 
(nove) horas e as 17 (dezessete) horas do dia 17/05/2021, horário de 
Brasília, sendo considerada válida a votação com qualquer quórum, 
nos termos do § 2º do art. 61;
§ 3º A relação nominal dos eleitores aptos a votar será emitida 
pela Comissão Eleitoral no dia 30/04/2021 e divulgada no site da 
PREVCOM-BrC, conforme Art. 33 do Regulamento Eleitoral e item 
17 do Cronograma Eleitoral.
Art. 11º O voto é facultativo e secreto, não sendo possível à 
PREVCOM-BrC, à Comissão Eleitoral, aos patrocinadores, às 
chapas concorrentes, aos candidatos ou a quem quer que seja tomar 
conhecimento ou ter acesso ao conteúdo dos votos computados 
pelo sistema eletrônico por meio do qual se realizará a votação.
Art. 12º A apuração dos votos ocorrerá das 9h às 17h do dia 
18/05/2021, na sede da Fundação de Previdência Complementar 
do Brasil Central - PREVCOM-BrC e no dia 19/05/2021 a Comissão 
Eleitoral homologará a apuração e divulgará o resultado da eleição.
Art. 13º Será declarada vencedora a chapa que obtiver o maior 
número de votos válidos, devendo o resultado ser divulgado 
conforme o previsto no Regulamento Eleitoral. Em caso de empate 
será considerada vencedora a Chapa cujos candidatos tiverem 
o maior tempo total, contado em dias, de vinculação ao plano 
administrado pela PREVCOM-BrC e, persistindo o empate, será 
eleita aquela Chapa cuja soma das idades dos candidatos, titular e 
suplente seja maior.
Rol de Anexos:

a)     ANEXO I - Cronograma Eleitoral;
b)     ANEXO II - Requerimento de Inscrição de Chapa; e
c)     ANEXO III - Termo de Responsabilidade.

Goiânia, 09 de março de 2021.

RAFAEL CUNHA FERNANDES
Presidente da Comissão Eleitoral

<#ABC#220811#19#261862/>

Protocolo 220811
<#ABC#220814#19#261866>

ANEXO I
CRONOGRAMA DAS ELEIÇÕES DA PREVCOM-BRC 2021
CONSELHO FISCAL
Nº PRAZOS AÇÃO REGULAMENTO
1 05/03/2021 Diretoria Executiva 

da PREVCOM-
BrC constitui a 
Comissão Eleitoral 
com publicação 
da Resolução da 
Diretoria Executiva 
nº 01 de 03 de 
março de 2021 no 
Diário Oficial do 
Estado.

Art 9º
Incisos I

2 08/03/2021 Comissão Eleitoral 
realiza sua 1ª 
reunião e define 
regra sobre 
convocação das 
próximas reuniões, 
bem como submete 
o cronograma 
eleitoral para 
aprovação da 
Diretoria Executiva 
da Prevcom-BrC

Art. 9º inciso III e Art. 
16 § 1º

3 10/03/2021 Comissão Eleitoral 
publica o Edital de 
Convocação da 
Eleição no Diário 
Oficial (mínimo de 
50 dias antes das 
eleições) 

Art. 40

4 10/03/2021 Comissão Eleitoral 
divulga a relação 
nominal dos 
eleitores aptos a se 
candidatarem

Art. 8º § 1º Inciso III
Art. 33

5 10/03/2021 Diretoria Executiva 
da PREVCOM-
BrC divulga o 
Regulamento 
Eleitoral, o ato 
de constituição 
da Comissão 
Eleitoral, o Edital 
de Convocação 
da Eleição, os 
formulários de 
inscrição, o 
Cronograma 
Eleitoral  no site da 
PREVCOM-BrC

Art. 9º
Inciso IV

6 11/03/2021 a 
29/03/2021

CHAPAS 
REALIZAM 
INSCRIÇÕES
com respectiva 
indicação dos seus 
fiscais (até 2 fiscais)

Art. 42 a Art. 48

7 30, 
31/03/2021 e 
01/04/2021

Comissão Eleitoral 
informa aos 
representantes 
das chapas 
sobre eventuais 
irregularidades na 
documentação de 
inscrição 

Art. 49

8 05, 06 e 
07/04/2021

Chapas 
inscritas sanam 
irregularidades

Art. 49

 9 07/04/2021 Comissão Eleitoral 
divulga regras para 
utilização do site 
da PREVCOM-BrC 
pelas chapas que 
posteriormente 
tiverem suas 
inscrições  
homologadas 
definitivamente

Art. 58 § 1º  

10 08, 09 e 
12/04/2021

Comissão 
Eleitoral homologa 
(homologação 
provisória) e divulga 
as inscrições das 
chapas em até 3 
dias úteis após o 
prazo final para 
saneamento de 
irregularidades. 

Art. 49 § 1º 

11 13 e 
14/04/2021

Chapas ou 
candidatos 
realizam eventuais 
impugnações, 
contestações e 
recursos (prazo 
de 2 dias úteis 
após a divulgação 
da homologação 
provisória)

Art. 51

12 15/04 e 
16/04/2021

Comissão Eleitoral 
notifica os 
representantes das 
chapas impugnadas

Art. 51

13 19 e 
20/04/2021

Chapas 
impugnadas 
apresentam 
defesas (Prazo de 
2 dias úteis após a 
notificação)

Art. 51
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14 22, 23/04 e 
26/04/2021  

Comissão Eleitoral 
aprecia as 
impugnações e 
profere decisões 
relativas a cada 
impugnação, 
que devem ser 
informadas aos 
impugnantes e aos 
representantes das 
chapas

Art. 52

15 27 e 
28/04/2021

Comissão 
Eleitoral homologa 
as inscrições 
das chapas 
(homologação 
definitiva) e divulga 
o resultado no site 
da PREVCOM-BrC

Art. 53 e Art. 54

16 29/04/2021 Comissão Eleitoral 
designa a Comissão 
de Apuração

Art. 14

17 30/04/2021 Comissão Eleitoral 
emite relação 
nominal dos 
eleitores aptos a 
votar e PREVCOM-
BrC divulga tutorial 
da votação

Art. 8º § 1º, inciso III e 
Art. 33; Art. 15 par un  

19 29/04 a 
12/05/2021

Chapas publicam 
programas, 
propostas 
e currículos 
sintéticos no site da 
PREVCOM-BrC

Art. 56 a 59

20 29/04 a 
12/05/2021

PERÍODO DA 
CAMPANHA 
ELEITORAL

Art. 56

21 13/05 e 
14/05/2021

PERÍODO DE 
VOTAÇÃO
Participantes 
procedem votação 
com quórum 
mínimo de 10% 
do total dos 
participantes e 
assistidos.
(mínimo de 50 dias 
a partir da data 
da publicação do 
edital)

Art. 60 a Art. 67
Art. 69
Inciso III

22 17/05/2021 Período de 2ª 
votação, no caso 
do não atingimento 
do quórum mínimo 
(10%)
na 1ª votação (caso 
atinja o quórum 
mínimo não haverá 
essa etapa)

Art. 61 § 1º e § 2º

23 18/05/2021 Comissão 
de Apuração 
operacionaliza as 
votações e apura 
os resultados da 
eleição, coordenada 
e supervisionada 
pela Comissão 
Eleitoral

Art. 34, 38 e 63

24 19/05/2021 Comissão Eleitoral 
homologa e divulga 
o resultado da 
eleição

Art. 24 Inciso XIV
Art. 67

25 20/05/2021 Diretoria-Executiva 
comunica o 
resultado da eleição 
aos Patrocinadores 
e aos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal

Art. 67

26 27/05/2021 Data de posse 
prevista do 
Conselheiro eleito

Art. 9º
Inciso III

27 Até 30 dias 
após a posse 
dos eleitos

Comissão Eleitoral 
apresenta à 
Diretoria-Executiva 
o relatório final 
sobre as eleições, 
contendo todas 
as ocorrências do 
pleito 

Art. 25

<#ABC#220814#20#261866/>

Protocolo 220814
<#ABC#220818#20#261870>

ANEXO II

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA

À Comissão Eleitoral da Fundação de Previdência Complementar do 
Brasil Central - PREVCOM-BrC
Referente: Eleições 2021 dos representantes dos Participantes 
e Assistidos para vaga no Conselho Fiscal

Senhor (a) Presidente, 
Em consonância com as normas estatutárias e com o disposto no 
Regulamento Eleitoral da Fundação de Previdência Complementar 
do Brasil Central - PREVCOM-BrC e no Edital de Convocação das 
Eleições 2021, vimos requerer a inscrição da Chapa a concorrer 
para vaga no Conselho Fiscal. 
Tendo em vista o disposto no Art. 45, §1º do Regulamento Eleitoral, 
informamos que poderão ser utilizados os seguintes nomes para a 
CHAPA, observada a ordem de preferência na data de protocolo:

1º Nome:  __________________________________________         

2º Nome opcional:  _________________________________

Compõem essa Chapa, nos termos do Regulamento Eleitoral, os 
seguintes candidatos:
TITULAR

Nome Completo:

CPF: Curso de formação superior:

Atividade profissional exercida (cargo):

Vaga para qual se candidata:
Conselheiro Titular

Apelido/Nome para tela de 
votação:

Endereço completo:       CEP:

Telefone celular:        E-mail:

Assinatura:

SUPLENTE

Nome Completo:

CPF: Curso de formação superior:

Atividade profissional exercida (cargo):

Vaga para qual se candidata:
Conselheiro Suplente

Apelido/Nome para tela de 
votação:
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Endereço completo:       CEP:

Telefone celular:        E-mail:

Assinatura:

Conforme previsto no Art. 45 Inciso III e no Art. 32 do Regulamento 
Eleitoral, indicamos para atuar como Fiscal de Chapa (facultativo) 
para acompanhamento do processo eleitoral e do processo de 
apuração dos votos os(a) Sr.(a):

FISCAL DA CHAPA
Nome Completo:
CPF: RG:
Telefone celular:         E-mail:
Assinatura:

 
FISCAL DA CHAPA
Nome Completo:
CPF: RG:
Telefone celular:         E-mail:
Assinatura:

Para fins de inscrição da Chapa, este Requerimento de Inscrição 
deve estar acompanhado dos seguintes documentos (Art. 47 do 
Regulamento Eleitoral):

1.     Para cada candidato:
a.     Cópia do documento de identificação com foto;
b.     Currículo sintético;
c.     Foto 3x4 (recente) de rosto com resolução 128x128px.

2.     Para cada Fiscal (caso não seja candidato) de Chapa:
a.     Cópia do documento de identificação com foto;
b.     Currículo sintético;
c.     Foto 3x4 (recente) de rosto com resolução 128x128px.

Todos os documentos de inscrição deverão ser apresentados à 
Comissão Eleitoral mediante protocolo na sede da PREVCOM-BrC 
ou por meio dos Correios, caso em que deverá ser utilizado o serviço 
de encomenda expressa - Sedex, com aviso de recebimento, em 
volume único, até a hora e data de encerramento das inscrições 
previstas no Edital de Convocação de Eleição. Para fins de 
atendimento ao prazo para inscrições estabelecido no Edital, 
considera-se a data do protocolo ou a data da postagem dos 
documentos, conforme o caso. (Art. 48 do Regulamento Eleitoral).
As inscrições das chapas serão aceitas no horário das 09 (nove) horas 
às 17 (dezessete) horas, no período de 11/03/2021 a 29/03/2021, 
horário de Brasília, na forma prevista no Art. 48 do Regulamento 
Eleitoral. Na hipótese de envio de documentos para fins de inscrição 
de chapa via serviço de encomenda expressa - SEDEX, faz-se 
necessário o encaminhamento, impreterivelmente até o último 
dia do período de inscrições, de e-mail para comissaoeleitoral@
prevcom-brc.com.br, contendo as seguintes informações:

a)     Assunto: Eleições PREVCOM-BrC 2021
Conteúdo do e-mail:

b)     Chapa: Nome da Chapa
c)     Candidatos: CPF e nome dos integrantes da chapa;
d)    Data da postagem e,
e)     Código de rastreamento do SEDEX.

Goiânia, ________ de _____________________ de __________.
<#ABC#220818#21#261870/>

Protocolo 220818

<#ABC#220821#21#261873>

ANEXO III
TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, ______________________________________, nacionalidade 
________________,
estado civil _______________________, RG nº _______________
________________,
CPF nº ________________________, residente no endereço 
______________________
______________________________________________________
________________,
DECLARO para todos os efeitos legais não haver sofrido ou estar 
cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, 
penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por 
qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou 
municipal, bem como declaro ainda não ter sofrido penalidade admi-
nistrativa por infração da legislação da seguridade social, inclusive 
de previdência complementar ou como servidor público.
DECLARO ainda que:
1. Tenho pleno conhecimento das normas que regem a presente 
Eleição, bem como o Estatuto e o Regulamento Eleitoral da 
PREVCOM-BrC;
2. Submeto-me ao Código de Princípios Éticos e de Condutas para 
o Regime Fechado de Previdência Complementar do Sindicato 
Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
(SINDAPP) e da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (ABRAPP);
3. Cumpro todos os requisitos legais e regulamentares aplicáveis 
à presente candidatura e à investidura como membro Conselheiro 
da Fundação de Previdência Complementar do Brasil Central 
- PREVCOM-BrC, listados no Regulamento Eleitoral da 
PREVCOM-BrC, em especial os contidos nos seus artigos 28 e 29, 
aos termos da Resolução CNPC nº 19 de março de 2015, alterada 
pela Resolução nº 33, de 4 de dezembro de 2019, e do o Art. 12 da 
Instrução PREVIC Nº 13, de 28 de junho de 2019, quais sejam:
I - possuo experiência profissional comprovada de, no mínimo, três 
anos, no exercício de atividades nas áreas financeira, administrativa, 
contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria (entregar 
documentação comprobatória no ato da inscrição - termos de posse 
e exoneração publicados no D.O. ou declaração do órgão indicando 
o cargo e o tempo de permanência no cargo);
II - não sofri condenação criminal transitada em julgado;
III - não sofri penalidade administrativa por infração da legislação da 
seguridade social, inclusive da previdência complementar ou como 
servidor público;
IV - tenho formação de nível superior (entregar documentação com-
probatória no ato da inscrição - certificado de conclusão de curso 
superior);
V - possuo a certificação técnica exigida pelo órgão regulador e 
fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar, 
conforme legislação aplicável (Se não possuo a referida certificação, 
comprometo-me a obtê-la em até 01 (um) ano da data da minha 
posse);
VI - sou Participante ou Assistido, em gozo de meus direitos 
estatutários, vinculado ao Plano Goiás Seguro da PREVCOM-BrC;
VII - Estou ciente das vedações e obrigações legais, regulamenta-
res e estatutárias referentes ao exercício da função para a qual me 
candidato;
VIII - tenho reputação ilibada;
IX - não estou sujeito a restrição decorrente de processo administra-
tivo ou judicial que me impeça de exercer o mandato;
X - não exerci mandato anterior no âmbito do mesmo órgão 
estatutário, como titular ou suplente, no caso de vedação da 
recondução (É vedada recondução para o Conselho Fiscal - Art. 30 
do Regulamento Eleitoral e artigo 51 do Decreto Nº 8.974 de 12 de 
junho de 2017 - Estatuto da Fundação);
XI - estou habilitado a votar na eleição em que me candidato, na 
forma deste Regulamento;
XII - não possuo qualquer conflito de interesse entre as minhas 
atividades e de Conselheiro da PREVCOM-BrC que signifique in-
compatibilidade com o exercício do cargo;
XIII - não mantenho relação conjugal ou como companheiro, ou 
guardo grau de parentesco consanguíneo ou afim até o segundo 
grau com demais membros dos Conselhos da PREVCOM-BrC ou 
da Diretoria Executiva.
4. São verídicos os documentos apresentados e as declarações 
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feitas, sujeitando-me à perda de mandato em caso de comprovação 
administrativa de falsidade ou equívoco, sem prejuízo civil e criminal.
E, se eleito:
1. Assumo a inteira responsabilidade de, sob pena de incorrer na 
perda de mandato de membro do Conselho Fiscal da PREVCOM-BrC, 
não apresentar no prazo de até 01 (um) ano a contar da data da 
posse, documento que comprove minha certificação técnica exigida 
pelo órgão regulador e fiscalizador das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar, conforme legislação aplicável;
2. Deverei entregar para arquivamento na PREVCOM-BrC certidões 
negativas de antecedentes criminais da Justiça Estadual, da Justiça 
Federal e do Departamento de Polícia Federal, juntamente com os 
demais documentos necessários à habilitação pela Superintendên-
cia Nacional de Previdência Complementar - PREVIC;
3. Deverei entregar para arquivamento na PREVCOM-BrC certidão 
que comprove não ter sofrido penalidade administrativa por infração 
da legislação da seguridade social, inclusive de previdência 
complementar ou como servidor público.
Encaminho juntamente com esse formulário, os documentos que 
comprovam o atendimento aos requisitos mencionados nos itens 3-I 
e 3-IV acima (Incisos I e IV do Art. 28 do Regulamento Eleitoral).
Por ser expressão da verdade, firmo o presente TERMO DE RES-
PONSABILIDADE, ciente de que a falsidade de informações deste 
documento pode resultar na perda de mandato e sanção penal.

_______________________________________________
Local e data

_______________________________________________
Assinatura do DECLARANTE

<#ABC#220821#22#261873/>

Protocolo 220821
<#ABC#220828#22#261881>

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2015

PROCESSO Nº 201700004067219 - de 21/11/2017.
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Art. 24, inc. X, da Lei nº 8.666/1993.
LOCATÁRIO: ESTADO DE GOIÁS, com a interveniência da 
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, representada por sua 
titular Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt.
LOCADOR: JOSÉ APARECIDO DE SOUSA, CPF nº 355.397.981-
04.
OBJETO: Renovação do prazo de vigência e a redução do valor 
mensal do Contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à 
Rua Previsto Morais dos Santos, nº 523, Setor Central, Piranhas - 
GO, onde está instalada a AGENFA daquele município, e ainda, a 
inclusão de cláusulas de Conciliação e Mediação e arbitragem.
TIPIFICAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.245/91, com as alterações 
promovidas pela Lei Federal nº 12.112/09, Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, Lei Estadual nº 17.928/12, no que 
couber, e Arts. 565/578 do Código Civil Brasileiro.
VALOR TOTAL: R$ 64.740,60 (sessenta e quatro mil setecentos e 
quarenta reais e sessenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Verba nº 
2021.17.01.04.129.4200.4243.03, fonte 100, do vigente orçamento 
estadual, conforme nota de empenho emitida pela Seção competente 
da Secretaria de Estado da Economia e, para os exercícios 
seguintes, à conta de dotações orçamentárias apropriadas.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, a partir do dia 24/04/2021 até 
23/04/2026.
DATA DA ASSINATURA: 09 de março de 2021.
<#ABC#220828#22#261881/>

Protocolo 220828

Secretaria de Estado de Indústria,  Comércio 
e Serviços

<#ABC#220697#22#261725>

Portaria 068/2021 - SIC

Delegação de competências das 
atribuições que especifica, inerentes à 
titularidade da Secretaria de Estado de 
Indústria, Comércio e Serviços.

O Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, no uso 
de suas atribuições legais e, considerando o disposto no Art. 40, 
§1º, inciso VI da Constituição Estadual, e Art. 56, inciso VI, da Lei 
Estadual n.º 20.491 de 25 de junho de 2019, observados os limites 
estabelecidos em lei;
RESOLVE:
Art. 1º DELEGAR ao SUBSECRETÁRIO DE ATRAÇÃO DE IN-

VESTIMENTOS E NEGÓCIOS desta pasta, RENATO MENESES 
TORRES, CPF/ME nº 710.247.431-87, em caráter personalíssimo, 
as seguintes atribuições inerentes à titularidade desta Secretaria de 
Indústria, Comércio e Serviços:
I - Firmar e promover o andamento, interno e externo, de correspon-
dências oficiais, processos administrativos e outros documentos que 
não impliquem caráter decisório de conveniência e oportunidade, 
exclusivo do Secretário;
II - Notificar do teor de decisões;
III - Assinar contratos, convênios, termos aditivos, termos de des-
centralização orçamentárias, apostilamentos e outros ajustes de 
qualquer natureza, como representante desta Pasta;
IV - Aprovar Termos de Referência, Plano de Trabalho e Estudos 
Técnicos Preliminares;
V - Designar em portaria, responsáveis pela fiscalização e gestão de 
contratos, convênios e instrumentos congêneres;
VI - Assinar Ordens de Fornecimento de Bens e Serviços e Execução 
de Serviços;
VII - Adjudicar e homologar, dentro do âmbito da competência desta 
Pasta, as licitações de interesse em todas as suas modalidades, 
incluindo dispensas e inexigibilidades, conforme legislação aplicável 
a matéria;
VIII - Assinar os pedidos de excepcionalização de gastos, das 
despesas que se enquadram no art. 13 do Decreto nº 9.737/2020;
IX - Solicitar e autorizar a disposição de servidores integrantes de 
órgãos da administração estadual;
X - Assinar portaria de concessão e remanejamento de Função 
Comissionada do Poder Executivo-FCPE;
XI - Designar grupos de trabalho e comissões, inclusive de 
sindicância ou de processo administrativo disciplinar;
XII - Revogar ou anular procedimento licitatório, conforme legislação 
aplicável a matéria;
XIII - Decidir sobre recursos nos procedimentos licitatórios, conforme 
legislação aplicável a matéria;
XIV - Assinar ratificação dos atos de dispensa e inexigibilidade.
Art. 2º DELEGAR ao SUPERINTENDENTE DE GESTÃO 
INTEGRADA desta pasta, WAGNER LUIZ DA PAIXÃO BORGES 
VIEIRA, CPF/ME nº 186.942.921-49 em caráter personalíssimo, as 
seguintes atribuições inerentes à titularidade desta Secretaria de 
Indústria, Comércio e Serviços:
I - Dar exercício, lotar, distribuir e movimentar servidores e 
empregados públicos desta Secretaria de Indústria, Comércio e 
Serviços;
II - Assinar termo de compromisso de estágio, bem como sua 
rescisão, renovação e/ou aditivo;
III - Promover desconto compulsório em folha de pagamento, de 
servidor e empregado público desta Pasta, referente a indenização 
à Fazenda Pública, de prejuízo por este causado, após devidamente 
apurado pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás, nos imites 
legais;
IV - Assinar PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário);
V - Homologar as convocações prévias realizadas pela chefia 
imediata, autorizada pela unidade básica, para prestação de 
serviço fora da jornada de trabalho, com consequente aquisição de 
crédito para formação do Banco de Horas, assim como assinar os 
documentos relacionados ao controle de frequência dos servidores 
e empregados públicos desta Pasta;
VI - Assinar demais documentos pertinentes ao Sistema de Registro 
de Frequência - SRF, cuja atribuição seja de responsabilidade do 
Titular desta Pasta;
VII - Assinar os Requerimentos de Alteração de Horário nos termos 
da legislação, considerando os horários necessários ao pleno fun-
cionamento desta Pasta e respeitando a jornada diária de cada 
servidor, não podendo ocorrer fora do período de 7:00 às 19:00 
horas;
VIII - Conceder, revogar, retificar e regularizar atos relativos a: 
licença prêmio, licença para tratar de interesse particular, licença 
para serviço militar, licença por motivo de afastamento do cônjuge, 
licença para atividade política e licença para frequência de curso de 
especialização, treinamento e aperfeiçoamento;
IX - Conceder, revogar, retificar e regularizar atos relativos a: horário 
especial e redução da carga horária, bem como concessão de 
afastamento remunerado de servidores participantes de programa 
de treinamento sistemático para atletas, e concessão de horário 
especial para estudantes e portadores de necessidades especiais, 
observada a legislação;
X - Assinar portarias de substituição das chefias integrantes das 
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