
ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Portaria nº 861/2019 - CASA CIVIL
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, nos

termos do art. 51 da Lei Estadual n° 17.928, de 27 de dezembro de 2012,
RESOLVE:
I – Designar o servidor FRANCISCO DE MOURA JÚNIOR, CPF n° 800.837.811-53,

para acompanhar, fiscalizar e verificar a perfeita execução de Contrato nº 002/2019,  Processo n°
2019.0001.300.1510, firmado entre o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Casa Civil, e
a empresa TÉCNICAS PROMOCIONAIS DE EVENTOS LTDA., CNPJ nº 25.069.683/0001-64, que tem
por objeto a prestação de serviços de locação de infraestrutura, abrangendo: piso, palco, tenda, lona, estrutura
metálica, extintor, secretária, cooler, refletor, cadeira, painel, gerador, lixeira, pórtico, sanitário químico,
bebedouro, e, ainda, apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção, destinada ao evento de
transferência simbólica da capital do Estado para a cidade de Goiás.

II – Conferir ao servidor designado neste ato, a obrigação de anotar em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato supracitado, devendo tomar providências para a
regularização das faltas ou defeitos observados.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, aos

26 dias do mês de junho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA, Secretário (a) de
Estado, em 27/06/2019, às 15:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 7849622 e o
código CRC 82307695.
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