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ANO 182 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.121

seja atendido o disposto no art. 6° desta Instrução Normativa.
Art. 6° O gestor do contrato ou responsável pelo recebimento 
deverá providenciar, no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis, a 

I - ordem de fornecimento;

V - atestado de despesa.
Art. 7°
emitido e assinado o respectivo atestado pelo(a) Gerente da 
Gerência de Compras Governamentais, que deverá encaminhá-lo 
ao titular da Superintendência de Gestão Integrada - SGI, para que 
este manifeste sua concordância ou discordância em relação ao 
documento.
Art. 8° Caso o gestor do contrato ou responsável pelo recebimento 

atestado, o requerente deverá ser comunicado por escrito da im-
possibilidade de emissão do documento.
§ 1° O requerente poderá interpor recurso, em face de razões de 

Compras Governamentais.
§ 2° Caso o Gerente de Compras Governamentais não reconsidere 
sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias, deverá encaminhar ao Su-
perintendente de Gestão Integrada.
§ 3° Os demais prazos se darão nos termos dos arts. 56 a 65 da Lei 
estadual n. 13.800, de 18 de janeiro de 2001.
Art. 9°
de Compras Governamentais deverá encaminhar 1 (uma) via ao 
requerente.
Art. 10. Fica estabelecido que não será emitido atestado de 

I - descumprimento de qualquer cláusula contratual, prazo de 
entrega ou norma legal que possibilite a aplicação de sanção ad-
ministrativa;
II - realização de requerimento do atestado por pessoa que não 
atenda aos requisitos estabelecidos no art. 2° desta Instrução 
Normativa.
§ 1° Nos contratos de prestação de serviços executados de forma 

contratado que houver incorrido nos casos previstos no inciso I 

posterior à última prorrogação da vigência.

que o contratado cumpriu satisfatoriamente o contrato, devendo o 

que se refere.
Art. 11.
do 

 desta Instrução Normativa, deverá ser adequado 

Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pela Superintendência 
de Gestão Integrada - SGI.
Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, aos 22 dias do mês de agosto 
de 2019.

ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA NETO
Secretário de Estado

ANEXO I

Modalidade ou dispensa ou inexigibilidade de Licitação n---/20--

Processo n.

sede na -----------------, n. --------, bairro ----------, CEP ---------------, 
Cidade ---------------, Estado --------, inscrita no CNPJ/MF sob o n. ---

ao fornecimento de conforme Nota de Empenho n. -------, Contrato 
n. ------ ou Ordem de Fornecimento n. -------, cujo objeto consiste na 
----------------------------------, não havendo fatos supervenientes que 

data, a empresa supracitada realizou o(s) trabalho(s) previsto(os), 
não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos 
produtos/serviços nem quanto à liberação da garantia contratual 
junto à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento.

Goiânia, ---- de ------------ de 20---. 

Gerente de Compras Governamentais

De acordo:

Superintendente de Gestão Integrada
<#ABC#143853#18#171834/>

Protocolo 143853

AUTARQUIAS

TURISMO
<#ABC#143887#18#171876>

-
xigibilidade de Licitação (8695030) da Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação da Goiás Turismo, que, fundamentado na 

posteriores, que dispõem caput  do art. 25, entendeu pela Inexigi-
bilidade de Licitação de modo a realizar a contratação de Cota de 

inscrita no CNPJ.: 01.121.018/0001-04, no valor de R$60.000,00 
(sessenta mil reais), para promoção do Estado de Goiás durante 

documentos de instrução processual realizado pela Comissão de 
Eventos da Goiás Turismo.

GABINETE DO PRESIDENTE do (a) GOIÁS TURISMO 
- AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO, ao(s) 22 dia(s) do mês de 
agosto de 2019.

FABRICIO BORGES AMARAL
Presidente

<#ABC#143887#18#171876/>

Protocolo 143887

AGRODEFESA
<#ABC#143790#18#171760>

AGRODEFESA 1.PROCESSO N° 201800066010558; 
2.MODALIDADE: Dispensa de Licitação; 3.IDENTIFICAÇÃO DO 

para abrigar a UOL Caldas Novas - GO; 5.VALOR: R$ 13.059,84  
(Treze mil, cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos); 
6.PARTES: AGRODEFESA CNPJ: 06.064.227/0001-87, como 
Locatária e Itatiana Guerra e Silva, CPF: 785.567.831-04, como 
Locadora; 7.VIGÊNCIA: 12 (doze) Meses, podendo ser prorrogado 

2019.3261.20.609.1062.2337.03; Natureza de Despesa: 
3.3.90.36.05; Fonte: 100; Elemento de Despesa: 39; Nota de 

mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) e nos 

DA ASSINATURA: 08/08/2019 10.NORMA LEGAL: Lei federal 
8.666/93, e suas alterações.
<#ABC#143790#18#171760/>

Protocolo 143790


