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Art. 1º DESIGNAR o servidor ANDRE LUIZ GONÇALVES 
CAMPOS, titular do CPF nº 492.367.171-87, ocupante do cargo de 
Gerente de Tecnologia, como GESTOR e atesto de notas fiscais e 
o servidor THULIO MARCOS SANTOS DE MELO, titular do CPF 
nº 492.367.171-87, ocupante do cargo de Assistente de Gestão 
Administrativa, como SUPLENTE, ambos lotados na Gerência de 
Tecnologia  para, no âmbito das atribuições de competência desta 
Pasta, atuarem na fiscalização e acompanhamento da execução do 
processo 202017645001270, que constitui como objeto a aquisição 
via adesão da Ata de Registro de Preço - ARP 10/2020 do Pregão 
Eletrônico 028/2019 da Secretaria Municipal de Administração 
(SEMAD), referentes a serviços especializados de impressão para, 
nas condições e especificações estabelecidas no edital de licitação 
originário e neste instrumento, atender à demanda das unidades da 
Secretaria de Estado de Cultura.

Art. 2° A partir da ciência desta, caberá aos responsáveis 
adotarem as providências necessárias objetivando o cumprimento 
das normas, de modo que a fiscalização e o acompanhamento 
dos contratos e seus aditivos estejam perfeitamente alinhados às 
condições e aos prazos especificados no art. 52 da Lei Estadual n° 
17.928/2012, notadamente os incisos X e XI:

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;

Art. 3º Cabe ao gestor ora designado, observar os critérios 
e os parâmetros estabelecidos nas orientações básicas das Boas 
Práticas da Gestão de Contratos, que trata-se de suporte ao gestor 
possa para que conduza minimamente o gerenciamento do contrato 
de maneira adequada. No entanto, não afasta a necessidade de 
constante aperfeiçoamento na Fiscalização e Gestão de Contratos 
Administrativos, especialmente de promover sua capacitação nos 
cursos disponibilizados pela Escola de Governo.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
CÉSAR AUGUSTO DE SOTKEVICIENE MOURA

Secretário de Estado de Cultura de Goiás
Parte superior do formulário

Parte superior do formulário
<#ABC#276224#13#325802/>
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Secretaria de Estado de Agricultura,  Pecuária 
e Abastecimento

<#ABC#276225#13#325803>

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 001/2022
PROCESSO: Nº 202117647003586
ÓRGÃO: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento do Estado de Goiás - SEAPA.
TIPO: MENOR PREÇO - POR ITEM.
DATA DE ABERTURA: 18/01/2022 às 09 horas, através do Portal 
www.comprasnet.go.gov.br.
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Grades 
Aradoras, para o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA a serem distribuídos 
aos municípios goianos.
O Instrumento Convocatório e seus Anexos encontram-se à 
disposição dos interessados nos sites www.comprasnet.go.gov.
br, www.agricultura.go.gov.br e na Gerência de Compras 
Governamentais, localizada na Rua 236, nº 52, Qd.117, Setor 
Leste Universitário, Goiânia - GO. Informações pelo telefone: (62) 
3201-8997.
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DA SEAPA, em 
Goiânia, 03 de janeiro de 2022.

Wagner Assis Rodrigues
Gerente de Compras Governamentais

<#ABC#276225#13#325803/>
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Secretaria de Estado de Indústria,  Comércio 
e Serviços

<#ABC#276199#13#325777>

RETIFICAÇÃO

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO Nº 017/2020

Espécie: Prestação de Serviço.
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E SERVIÇOS, CNPJ nº 32.731.791/0001- 16.
Contratada: TITCS INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 
11.011.091/0001-87.
Objeto: Modificação de especificações, supressão dos quantitativos 
de serviços e prorrogação da vigência, por mais 04 (quatro) meses, 
com reajuste dos valores inicialmente pactuados no Contrato 
nº 017/2020, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, 
desenvolvimento, manutenção, evolução, integração, documentação 
e teste de sistemas, suporte à infraestrutura de tecnologia de 
informação e comunicação em dados, cabeamento estruturado e 
elétrico.
Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II e §2º, e art. 65, inciso I, “a”, II 
e §8º, da Lei nº 8.666/1993.
Processo nº: 2020.1760.400.2037. Valor Global: R$ 448.428,42 
(quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais 
e quarenta e dois centavos).
Vigência: 30/12/2021 a 29/04/2022.
Assinaturas:
Pela Contratante: Joel de Sant’Anna Braga Filho.
Pela Contratada: Leonardo Arutim Adamo.

Goiânia, 03 de janeiro de 2022.

Joel de Sant’Anna Braga Filho
Secretário de Indústria, Comércio e Serviços

<#ABC#276199#13#325777/>
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AUTARQUIAS

Agência Brasil Central – ABC
<#ABC#276244#13#325822>

ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA BRASIL CENTRAL

Portaria 001-PRESID/2022 - ABC
O PRESIDENTE DA AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, no 

uso de suas atribuições regulamentares conferidas pela Lei n° 
20.491, de 25 de junho de 2019, e pelo Decreto nº 9.529, de 7 de 
outubro de 2019, que aprova o Regulamento da ABC e dá outras 
providências;

Considerando o Artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
Artigo 51 da Lei Estadual nº 17.928/2012;

Considerando a necessidade de aplicar efetivamente aos 
contratos os princípios da oportunidade, economicidade e eficiência;

Considerando o Despacho 143/2021 (000026369686) do 
Contratos e Convênio da ABC.

RESOLVE:
Art. 1º - Revogar a Portaria 323-PRESID/2021 - ABC 

(000026371287);
Art. 2º - Designar o servidor Rodrigo Leandro Mariano - 

CPF n° 819.927.001-25, Analista de Comunicação, como Gestor, o 
servidor Rafael Braz de Siqueira Santos - CPF nº 709.682.331-04, 
Analista de Comunicação, como Substituto do Gestor, o servidor 
Carlos Augusto da Penha Gomes - CPF nº 363.667.901-59, 
Assistente de Comunicação, como Fiscal I, e o servidor Marlon 
Pereira Fernandes - CPF nº 021.935.271-21, Assistente de 
Comunicação, como Fiscal II do Contrato nº 017/2021, do Processo 
Administrativo nº 202100028001067, cujo objeto é a manutenção 
de sistemas de radiodifusão de sons (AM/FM) e sistemas auxiliares, 
incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de 
microondas, moduladores, SPDA, e outros, do contrato firmado 
entre a ABC e a empresa ELETRÔNICA BIBIANO LTDA - ME, por 
12 (doze) meses, tendo início em 13/12/2021;
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