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Artigo 1º - Designar a servidora MARIA ESPERANÇA CARLOS, 
CPF nº 160 729 601 2, como gestora dos Contratos nº 002/2020 
e 003/2020, que tem como objeto a aquisição de material de 
consumo, gêneros alimentícios (café, açúcar e adoçante) e material 
de copa/cozinha (diversos), por intermédio da Secretaria de Estado 
de Comunicação e as empresas DPS Gonçalves Ind. e Com. de 
Alimentos Ltda.-EPP, CNPJ nº 64.106.552/0001-61, e  Gesy Saraiva 
de Goiás, CNPJ nº 34.533.426/0001-22, referentes ao Processo 
Administrativo nº 202017697000097.
.
Artigo 2º - Cabe ao gestor do contrato fiscalizar, acompanhar 
e verificar sua perfeita execução, em todas as fases, até o 
recebimento do objeto, competindo-lhe, primordialmente, sob pena 
de responsabilidade:
I - anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução 
do contrato, inclusive com a juntada de documentos, em ordem 
cronológica, necessários ao bom acompanhamento do contrato, 
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou 
defeitos observados com estabelecimento de prazo para a solução;
II - transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de 
prazos, cronogramas de execução e especificações do projeto, 
quando for o caso e após autorização expressa da autoridade 
superior;
III - dar imediata ciência formal a seus superiores dos incidentes e 
das ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de 
sanções ou a rescisão contratual;
IV - adotar as providências necessárias para a regular execução 
do contrato;
V - promover, com a presença de representante do contratado, a 
medição e verificação dos serviços e fornecimentos já efetuados, 
atestando as notas fiscais/faturas ou outros documentos hábeis 
e emitindo a competente habilitação para o recebimento de 
pagamentos;
VI - manter controle dos pagamentos efetuados e dos saldos 
orçamentário, físico e financeiro do contrato;
VII - verificar a qualidade dos materiais e/ou dos serviços entregues,  
podendo exigir sua substituição ou refazimento, quando não 
atenderem aos termos do que foi contratado;
VIII - esclarecer prontamente as dúvidas do contratado, solicitando 
ao setor competente da Administração, se necessário, parecer de 
especialistas;
IX - acompanhar e controlar os prazos constantes do ajuste, 
mantendo interlocução com o fornecedor e/ou prestador quanto aos 
limites temporais do contrato;
X - manifestar-se por escrito às unidades responsáveis a respeito 
da necessidade de adoção de providências visando à prorrogação 
do prazo contratual, antecipadamente ao término de sua vigência, 
observados os prazos exigíveis para cada situação, nunca inferiores 
a 60 (sessenta) dias;
XI - manifestar-se por escrito às unidades responsáveis, acerca 
da necessidade de adoção de providências visando à deflagração 
de novo procedimento licitatório, antecipadamente ao término da 
vigência contratual, observadas as peculiaridades de cada objeto 
e os prazos exigíveis para cada situação, nunca inferiores a 120 
(cento e vinte) dias;
XII - observar se as exigências do edital e do contrato foram 
atendidas em sua integralidade;
XIII - fiscalizar a obrigação do contratado e do subcontratado, 
se houver, de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular 
cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Secretário da SECRETARIA DE ESTADO DE 
COMUNICAÇÃO, aos 14 dias do mês de abril de 2020.
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Protocolo 176543

AUTARQUIAS
Agência Goiana de Assistência Técnica,  

Extensão Rural E Pesquisa Agropecuária – 
EMATER

<#ABC#176540#18#209610>

EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2020
Processo: 201812404000093
Convênio Federal SICONV nº 836849/2016
Objeto: Fornecimento de equipamento laboratório da EMATER
CONTRATADA: CNPJ: 33.131.079/000149 - CARL ZEISS DO 
BRASIL LTDA
VALOR TOTAL: R$ 95.370,00
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses após à assinatura do 
contrato.
<#ABC#176540#18#209610/>

Protocolo 176540
<#ABC#176634#18#209714>

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2020
Processo: 201912404001394
Objeto: Prestação do serviço de agente de integração para 
programa de estágio de estudantes de ensino superior,
CONTRATADA: CNPJ: 61.600.839/001-55 - Centro de Integração 
Empresa Escola - CIEE
VALOR TOTAL: R$ 103.840,00
VIGÊNCIA: 31/03/2020 a 30/03/2021.
<#ABC#176634#18#209714/>

Protocolo 176634

Agência Goiana de Infraestrutura e 
Transportes

<#ABC#176544#18#209615>

Portaria 188/2020 - GOINFRA

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAES-
TRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA -, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 56, caput, e incisos I, II e III da Lei 
Estadual nº 20.491, de 25 de junho de 2019,

CONSIDERANDO a Lei Estadual n° 18.025, de 22/02/2013 
- Lei Estadual de Acesso à Informação, o Decreto Estadual n° 
7.904, de 11/06/2013, e a Lei Federal nº 12.527, de 18/11/2011, 
e os Artigos 5°, inciso XXXIII, 37,  § 3º, inciso II,  e 216, § 2°,  da 
Constituição Federal, que dispõem sobre acesso a informação;

CONSIDERANDO a necessidade na gestão de controle 
sobre os atos normativos, bem como da numeração sequencial e 
da publicação no sítio oficial desta Agência;

CONSIDERANDO como objetivo primordial a uniformiza-
ção dos atos;

RESOLVE:
Art. 1º. Determinar que todos os atos normativos de 

natureza pública de interesse coletivo ou geral de interesse dessa 
Agência, sejam publicados no seu sítio oficial.

Art. 2º. Designar à Gerência da Secretaria Geral desta 
Agência como unidade interna responsável pela atualização das 
informações e promoção da divulgação dos atos normativos a que 
se referem o Artigo 1°.

Art. 3º. Determinar que todas as informações enquadradas 
no artigo 1° deverão ser encaminhadas para à Gerência da 
Secretaria Geral por meio de processo específico na plataforma 
SEI, com cópia/ modelo do expediente a ser editado.

Parágrafo único. Caberá à Gerência da Secretaria Geral 
o controle numérico dos atos normativos, devendo todos serem 
encaminhados a esta unidade para o devido procedimento e 
publicação, quando necessária.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Pedro Henrique Ramos Sales
Presidente

Gabinete do Presidente da AGÊNCIA GOIANA DE IN-
FRAESTRUTURA E TRANSPORTES, aos 08 dias do mês de abril 
de 2020.
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