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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

Portaria nº 44/2020 - SGG
SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA 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 a servidora VALÉRIA VERÍSSIMO PEREIRA, CPF N° 911.079.701-

72, para acompanhar, fiscalizar e verificar a perfeita execução do Contrato nº 04/2020, Processo n°
2020.1803.700.2295, firmado entre o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria-Geral da
Governadoria, e a empresa ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA–  CNPJ 07.194.751/0001-35, cujo objeto
consiste  contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o
fornecimento de equipamento especifico para monitoramento em tempo real (Rastreador), manutenção,
limpeza, seguro e quilometragem livre, em caso de emergência, destinados a atender a demanda da
Secretaria-Geral da Governadoria.

II – Conferir a servidora designada 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.
 
CUMPRA-SE.
SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA, aos 23 dias do mês de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por VALERIA VERISSIMO PEREIRA, Gerente, em
25/03/2020, às 13:29, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO DA COSTA BANDEIRA, Superintendente,
em 26/03/2020, às 14:39, 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
000012239524 e o código CRC F26F2A41.
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