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ANO 182 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.104

<#ABC#140406#11#167857>

: Prorrogação de prazo e 

de empresa para a prestação de serviços de limpeza, recepção, 
copeiragem e carregamento para atender a Defensoria Pública 

Contratante: Defensoria Pública do Estado 
Contratada: SC Comercial e Serviços Ltda. : 

Dotação 
Orçamentária : 

Protocolo 140406

<#ABC#140494#11#167949>

considerando as responsabilidades impostas aos gestores de 
contratos públicos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 

empresa Brasil Card Administradora de Cartões Ltda, prestadora de 
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções 
preventivas e corretivas, serviço de guincho, fornecimento de 

de Estado da Casa Militar no desempenho de suas atividades insti-

pactuadas.
RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor abaixo indicado para, com observância 

Gerente de Transportes

substituição formal, tão logo tenha conhecimento de fato, presente 

estrategicamente, de forma antecipada, visando, na medida do 

IV - Promover reunião inicial com a contratada de modo a esclarecer 

ou da execução dos serviços em relação ao edital e ao contrato, 

VII - Solicitar à Autoridade competente os pertinentes ajustes 
contratuais, sempre acompanhados das devidas comprovações e 

-

-

X - Zelar pela garantia do interesse público, com a promoção de 

-
vas, que deverão atender prontamente às solicitações.
Art.
administrativo, civil, pecuniariamente e penalmente por eventuais 

danos acusados à Administração em decorrência de seus atos ou 
omissões.
Art. 5°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Protocolo 140494

<#ABC#140517#11#167974>

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico

Objeto Original: Contratação de Serviço de empresa para 
prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle 
de manutenções preventivas e corretivas, serviço de guincho, 

Partes:

Sujeição à Legislação Vigente: O presente Contrato se sujeita ao 
Estatuto Licitatório e demais legislações vigentes.

Protocolo 140517

que lhe conferem os incisos I e III do art. 56 da Lei Estadual nº 

Considerando que os órgãos e as entidades da adminis-

minutas dos atos de alteração ou substituição dos respectivos 

RESOLVE:
Art. 1º Fica constituído o Grupo de Trabalho para 

Regulamento desta Secretaria de Estado.

pelos seguintes servidores, todos em efetivo exercício nesta 
Secretaria:


