
13GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2019
ANO 183 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.161

25 do Decreto nº 5.362/2001, que regulamenta a Lei 13.613/2000.

PROPONENTE PROJETO PROCESSO N° PARA 

ATÉ A DATA 
DE

ANDRÉ LUIZ 
DUPLO - 
DOUBLE 

/ WORKS 
FOR PIANO 
SOLO

201700006037226 03/02/2020

ANGELO JOSÉ 
DO REGO DA 

CONGO É 
TERNO

201700006037869 03/12/2019

NO CIRCO
201800006003563 03/02/2020

SOUZA
TRONCO 
PARTIDO

201700006038253 03/02/2020

GUSTAVO DA 
CD DOIS 
UNIVERSOS

201700006038328 31/12/2019

BERARDO           
O 
CARREIRO 

201700006038305 03/12/2019

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, 
em Goiânia aos 17 dias do mês de outubro de 2019.

Edival Lourenço de Oliveira
Secretário de Estado de Cultura

<#ABC#152198#13#181623/>

Protocolo 152198

<#ABC#152186#13#181603>

A Secretária de Estado de Comunicação, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no o artigo 3º, § 4º, 
do Decreto Estadual n° 7.437/2011, no artigo 51 da Lei Estadual 
17.928/2012 e no artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/1993..

RESOLVE:

Artigo 1º - Designar a servidora GABRIELA ROSÁLIA DA 
SILVA SÉRGIO, CPF nº 043.111.191-00, como gestora do Contrato 
nº 004/2019, que têm como objeto a prestação de serviços de 
clipping jornalístico e monitoramento de mídia impressa e eletrônica 
de matérias contendo temas de interesse do GOVERNO DO 

da Secretaria de Estado de Comunicação e a empresa CONTENT 
ASSESSORIA LTDA., CNPJ nº 27.691.290/0001-13 e demais 
termos aditivos de prorrogação, se houver, referentes ao Processo 
Administrativo nº 201917697000105.

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 

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 

hábeis e emitindo a competente habilitação para o recebimento de 
pagamentos;

VI -        manter controle dos pagamentos efetuados e dos 

VII -
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 

-
damente ao término da vigência contratual, observadas as pecu-
liaridades 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 - -
tratado, se houver, de manter, durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de 

cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Gabinete da Secretária da SECRETARIA DE ESTADO DE 

<#ABC#152186#13#181603/>

Protocolo 152186

<#ABC#152181#13#181598>

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2019

1. Processo 
Administrativo nº

201917697000105

licitação

3. Espécie Prestação de serviços

4. Objeto Prestação de serviços de clipping 
jornalístico e monitoramento de mídia 
impressa e eletrônica de matérias 
contendo temas de interesse do 
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, 
realizando coleta, seleção, compilação 
e análise de conteúdo, resultando em 
um sistema eletrônico de gestão de 
informação com recursos de edição, 
análise, indexação e revisão do conteúdo, 
com acesso em tempo real.

5. Vigência Início em 15/10/2019 e término em 
15/10/2020

6. Valor total R$ 145.800,00 (cento e quarenta e cinco 
mil e oitocentos reais).

7. 
Partes

Contratante Secretaria de Estado de Comunicação, 
CNPJ 32.785.209/0001-02

Contratada CONTENT Assessoria Ltda., CNPJ 
27.691.290/0001-13

8. Dotação 
Orçamentária

2019.1250.04.122.4001.4001.03.100.90 / 
Recursos do Tesouro

9. Data da 
Assinatura

15/10/2019

10. Fundamento 
Legal

Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 
Complementar Federal n° 123/2006, 
Lei Estadual nº 17.928/2012, Decretos 
Estaduais nº 7.425/2011, nº 7.466/2011 
e nº 7.468/2011, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei Federal nº 
8.666/1993

<#ABC#152181#13#181598/>

Protocolo 152181


