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Diário OficialGOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2019
ANO 182 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.120

Estado da Casa Militar, e a pessoa jurídica Itapoan Decorações 
Ltda, CNPJ 02.292.019/0001-84, cujo objeto consiste na aquisição 
de Móveis de Jardim, em atendimento às necessidades do Palácio 
das Esmeraldas.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor abaixo indicado para, 
com observância no disposto na nota de Empenho n° 
2019.1601.006.00003 , celebrados entre a Casa Militar e a 
Empresa Itapoan Decorações Ltda, CNPJ 02.292.019/0001-84 e 
na legislação vigente, atuar como gestor responsável pelo acompa-
nhamento e fiscalização do referido ajuste.

I - Gestora: Queren Hapuque de Leles Losi Maj QOPM, 
RG n° 31.161, CPF n° 693.786.731-04, Superintendente do Palácio 
das Esmeraldas.

Art. 2º. Responsabiliza-se o gestor e, subsidiariamen-
te, o titular de sua unidade organizacional pelas providências 
necessárias a sua substituição formal, tão logo tenha conhecimento 
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-lo de exercer 
suas atribuições.

Art.  3º.  Compete  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 

cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.
Parágrafo único. O gestor poderá solicitar auxílio às 

demais unidades deste órgão em atividades técnicas e administrati
vas, que deverão atender prontamente às solicitações.

Art. 4º. O gestor do contrato responderá aos órgãos de 
controle nos casos de inexatidão na execução das tarefas, em 
especial:

I - na constatação da ocorrência de mora na execução;
II - na caracterização da inexecução ou do cumprimento 

irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III - na comunicação formal às autoridades superiores, em 

tempo hábil, de fatos cuja solução ultrapasse a sua competência, 
para adoção das medidas cabíveis;

IV - no recebimento provisório ou emissão de parecer cir
cunstanciado para o recebimento definitivo do objeto contratual pela 
Administração, sem a comunicação de falhas ou incorreções;

V - na ocorrência de liquidação de obrigação não 
cumprida, executada de forma irregular ou incompleta, pelo 
contratado, e emissão indevida de autorização para pagamento da 
contraprestação.

Art. 5°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

LUIZ CARLOS DE ALENCAR- CEL QOPM
Secretário de Estado da Casa Militar
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Protocolo 143575

<#ABC#143568#3#171496>

Processo nº 201700015000049
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico.
Identificação do Termo: Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao 
Contrato nº 019/2017 - SECAMI.
Objeto: Constitui objeto deste ajuste a prestação de serviço de 
Buffet, por mais 06 (seis) meses.
Valor: R$ 490.269,30 (quatrocentos e noventa mil duzentos e 
sessenta e nove reais e trinta centavos).
Partes:
CNPJ: 37.261.757/0001-49.
Nome/Razão Social: Secretaria de Estado da Casa Militar.
CNPJ: 09.179.234/0001-12.
Nome/Razão Social: Ícone Locações e Serviços Ltda.
Vigência: Inicio: 21/08/2019 - Término: 20/02/2020.
Gestora: Quéren Hapuque de Leles Losi - CPF n°: 693.786.731-
04.
Portaria: 88/2019 - SECAMI.
Dotação Orçamentária / Fonte de Recursos: 
2019.16.01.04.122.4003.4003.03.
Sujeição à Legislação Vigente: O presente Termo se sujeita ao 
Estatuto Licitatório e demais legislações vigentes.
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