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regimentais, foi o Acórdão nº 1818/2022 
aprovado por unanimidade, nos seguintes 
termos: “ACORDA o TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos 
integrantes da Segunda Câmara, presumida 
a legitimidade e a veracidade da 
documentação constante destes autos, em 
considerar legal o ato de concessão de 
pensão a RITA GONÇALVES DE 
CARVALHO, determinando o seu registro, 
nos termos do art. 1º, IV, da Lei Estadual n.º 
16.168, de 11 de dezembro de 2007. À 
Secretaria Geral para as devidas 
providências”.  
2. Processo nº 202111129002490 - Trata de 
ato de Concessão de Pensão a REGINA 
CÉLIA MACIEL SANTANA, na condição de 
viúva, de Moisés Santana Neto, ex-
servidora ocupante do cargo de Juiz de 
Direito de 3ª entrância, do Quadro de 
Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás (TJ/GO). O Relator disponibilizou 
para a leitura o relatório e voto. Tomados os 
votos nos termos regimentais, foi o Acórdão 
nº 1819/2022 aprovado por unanimidade, 
nos seguintes termos: “ACORDA o 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 
GOIÁS, pelos integrantes da Segunda 
Câmara, presumida a legitimidade e a 
veracidade da documentação constante 
destes autos, em considerar legal o ato de 
concessão de pensão a REGINA CÉLIA 
MACIEL SANTANA, determinando o seu 
registro, nos termos do art. 1º, IV, da Lei 
Estadual n.º 16.168, de 11 de dezembro de 
2007. À Secretaria Geral para as devidas 
providências”.  
PENSÃO - REVISÃO: 
1. Processo nº 201111129002913 - 
Referente ao cancelamento de Pensão a 
OTILIA ALVES DE FARIA, dependente do 
ex. segurado LIGORIO PEREIRA DE 
OLIVEIRA, da Polícia Militar do Estado de 
Goiás. O Relator disponibilizou para a leitura 
o relatório e voto. Tomados os votos nos 
termos regimentais, foi o Acórdão nº 
1820/2022 aprovado por unanimidade, nos 
seguintes termos: “ACORDA o TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, 
pelos integrantes da Segunda Câmara, 
presumida a legitimidade e a veracidade da 
documentação constante destes autos, em 
considerar legal o ato de concessão de 
pensão a OTÍLIA ALVES DE FARIA, 
determinando o seu registro, nos termos do 
art. 1º, IV, da Lei Estadual n.º 16.168, de 11 
de dezembro de 2007, bem como anotação 
do cancelamento do benefício no registro da 
pensão, concedida por meio do Despacho 
nº 26-2006/PR -DIPREV (Evento - 01, p. 

56), Resolução - TCE nº 529, de 12/04/2007 
(Evento - 1, p. 110). À Secretaria Geral para 
as devidas providências”.  
Nada mais havendo a tratar, às 14 
(quatorze) horas do dia 12 (doze) de maio 
foi encerrada a Sessão. 
Presentes os Conselheiros: Helder Valin 
Barbosa (Presidente), Sebastião 
Joaquim Pereira Neto Tejota e Celmar 
Rech. Representante do Ministério 
Público de Contas: Silvestre Gomes dos 
Anjos. Sessão Ordinária da Segunda 
Câmara Nº 14/2022 (Virtual). Ata 
aprovada em: 19/05/2022. 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO 

RATIFICO o Ato de Dispensa de Licitação 
(doc. 16 e-TCE), e autorizo consoante o 
parágrafo único do art. 72, da Lei nº 
14.133/2021 e o inciso X, do art. 33, da Lei 
Estadual nº 17.928/2012, em conformidade 
com os documentos que instruem o 
processo nº 202200047001043, a 
contratação direta da FUNDAÇÃO CARLOS 
CHAGAS, inscrita no CNPJ sob o nº 
60.555.513/0001-90, referente a prestação 
de serviços técnicos especializados de 
organização e aplicação das provas de 
concurso público para provimento dos 
cargos e formação de cadastro de reserva, 
ao custo total de R$ 747.210,00 (setecentos 
e quarenta e sete mil e duzentos e dez 
reais), para até 5.000 (cinco mil) candidatos 
inscrito (pagantes e isentos), com 
fundamento no art. 75, inciso XV, da Lei 
14.133/2021. Declaro que a despesa tem 
adequação orçamentária e financeira com a 
Lei Orçamentária Anual, compatibilidade 
com o Plano Plurianual e com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 
Tribunal de Contas do Estado de Goiás, aos 
20 dias do mês de maio de 2022. 
 

Conselheiro Edson José Ferrari 
Presidente 

 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
RATIFICO o Ato de Dispensa de Licitação 
(doc. 12 e-TCE), e autorizo consoante o 
parágrafo único do art. 72, inciso VIII da Lei 
nº 14.133/2021 e o inciso X, do art. 33, da 
Lei Estadual nº 17.928/2012, em 
conformidade com os documentos que 
instruem o processo nº 202200047001369, 
a contratação da empresa PROMÁXIMA 


