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Secretaria de Estado de Cultura
<#ABC#184721#36#219142>

Portaria nº. 114/2020 - SECULT

ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DE ESTADO DE 
CULTURA

O Secretário de Estado de Cultura, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei 
Federal nº 8.666/1993 c/c art. 51 da Lei Estadual nº 17.928/2012, 
no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor Alexandre Lopes Viana, titular 

do CPF nº 838.477.821-34, ocupante do cargo de Assessor A-8, 
como GESTOR, e o servidor Marcos Afonso do Nascimento, titular 
do CPF nº 363.346.001-25, ocupante do cargo de Assistente de 
Gestão Administrativa,  como SUPLENTE, ambos lotados no 
Almoxarifado para, no âmbito das atribuições de competência desta 
Pasta, atuarem na fiscalização e acompanhamento da execução 
do Contrato nº 05/2020 - SECULT, cujo objeto é a prestação 
de serviço de dedetização e controle sanitário integrado 
no combate de pragas urbanas, visando atender as áreas 
internas e externas, relativo ao processo administrativo nº. 
202017645000146.

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, cujo material trata-se de suporte 
para que o gestor possa conduzir minimamente  o  gerenciamen-
to  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.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
assinatura.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

ADRIANO BALDY DE SANT’ANNA BRAGA
Secretário de Estado da Cultura

<#ABC#184721#36#219142/>

Protocolo 184721

Secretaria de Estado de Agricultura,  Pecuária 
e Abastecimento

<#ABC#184547#36#218951>

EXTRATO DE CONTRATO Nº 009/2020

PROCESSO: 201917647002406
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Adesão à Ata de Registro de 
Preços nº 001/2020, oriunda do Pregão Eletrônico n° 001/2019
OBJETO: Prestação de Serviços de Plataforma Analítica e de 
Inteligência Empresarial Corporativa, com o intuito de disponibilizar 
informações estatísticas e apoiar a tomada de decisão, que permita 
extração, transformação e carga de dados, bem como a geração de  

gráficos  analíticos,  painéis  e  relatórios para suporte à tomada de 
decisão, incluindo o fornecimento de licenças de software e serviços 
de suporte técnico, atualização de versão, manutenção de software 
com garantia de atualização tecnológica com serviços agregados 
às licenças, além de treinamento, consultoria e desenvolvimento 
de serviços técnicos especializados, para atender à demanda da 
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA.
CONTRATANTE: O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA, CNPJ nº 
32.746.632/0001-95.
CONTRATADA: TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 
CNPJ Nº 08.689.089/0001-57
VALOR DO CONTRATO: R$ 84.520,25 (oitenta e quatro mil 
quinhentos e vinte reais e vinte e cinco centavos)
NOTAS DE EMPENHOS: 2020.3201.005.00076, 
2020.3201.005.00077 e 2020.3201.007.00002, de 03 de junho de 
2020.
VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados 
a partir de sua outorga.
DATA DE ASSINATURA (outorga): 17 de junho de 2020.

Gabinete do SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, em Goiânia aos 17 dias do mês 
de junho de 2020.

ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA NETO
Secretário de Estado 

<#ABC#184547#36#218951/>

Protocolo 184547
<#ABC#184661#36#219079>

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020
PROCESSO: Nº 202017647000398
ÓRGÃO: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento do Estado de Goiás - SEAPA
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DE ABERTURA: 07/07/2020 às 09 horas, através do Portal 
www.comprasnet.go.gov.br
OBJETO: Aquisição de objetos plásticos para logística e armaze-
namento, a serem utilizados nas atividades do Banco de Alimentos 
do Estado de Goiás, implantado por esta Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 22.683,00 (vinte e dois mil 
seiscentos e oitenta e três reais).
O Instrumento Convocatório e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados nos sites www.comprasnet.go.gov.br, 
http://www.agricultura.go.gov.br/, na Gerência de Compras Gover-
namentais, localizada na Rua 256, nº 52, Qd.117, Setor Leste Uni-
versitário, Goiânia - GO. Informações pelo telefone: (62) 3201-8997.

GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DA SEAPA, em 
Goiânia, aos 17 dias do mês de junho de 2020.

Wagner Assis Rodrigues
Gerente de Compras Governamentais

<#ABC#184661#36#219079/>

Protocolo 184661
<#ABC#184664#36#219082>

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020
PROCESSO: Nº 202017647000394
ÓRGÃO: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento do Estado de Goiás - SEAPA
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DE ABERTURA: 07/07/2020 às 09 horas, através do Portal 
www.comprasnet.go.gov.br
OBJETO: Aquisição de equipamentos para serem utilizados nas 
atividades do Banco de Alimentos do Estado de Goiás, implantado 
por esta Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento - SEAPA.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 7.813,13 (sete mil oitocentos e 
treze reais e treze centavos).
O Instrumento Convocatório e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados nos sites www.comprasnet.go.gov.br, 
http://www.agricultura.go.gov.br/, na Gerência de Compras Gover-
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