
]UNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS

CONVCN:O N0003′2019

PROCESSO N。 201800024000562

coNvENlo que entre si celebram a JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DE GOdS - JUCEG E O

ituNlclPlo DE GOIAS, objetivando a implanla€o e
operacionalizagao do Portal do Empreendedor Goiano
no Municipio, e impulsionando a Rede Nacional para
Simplificaqao do Registro e da Legalizaqeo de
Empresas e Neg6cios - REDESIM no Estado.

A JUNTA COIIERCIAL DO ESTADO DE GOIAS, pessoa Juridica de Direito P[blico constituida
pela Lei Estadual no. 7.351 de 30 de junho de '1971, com sede no Estado de Goias, na Rua 260
com 259, Setor Universiterio, CEP 74610-240, lnscrita no CNPJ/MF sob o n.. 02.088.698O001-74,
neste ato, represenlado por sua Presidente, o Sra. EUENE MENDES DE OLIVEIRA FEITOSA,
brasileira, contadora, portador do RG no 1626662-cO e inscrito no CpF sob o n..476.920.731-04,
residente e domiciliado nesta capital, designada doravante JUCEG e o tuNlciplo DA GIDADE
DE GOAS, pessoa juridica de direito priblico interno, inscrito no CNPJiMF sob o no
02.295.7720001-23, com sede na Praga da Bandeira,01, Centro, CEp:76.600{00, Cidade de
Goias-GO, fone: (62) 337'l-7726, neste ato representiado pelo Secret6rio Municipal de
Adminislrag6o e Finangas e Geslor da Administra€o, nos lernos do Decreto N" 04, de 02 de
janeiro de 2017, o Sr. EDSON DE OLIVEiRA BASTOS, brasileiro, casado, portador de CI/RG no
1.063.601, DGPC/Go e inscrito no cpF/MF sob o no 276.ss9.62i-20, doravante denominado
MUNlClPlo DE GolAS, RESoLVEM de comum acordo celebrar o presente coNveNlo,
conforme documentag6o que instrui o processo - Proc. no 20 1 800024000562, consoante
preceitos da Lei n" 8.666/1993, c/c a Lei Esladual n 17.g2gao12, suas alteragoes posteriores, e
demais normas adicaveis, nEdiante as clausulas e condigoes seguintes:

CLAUSULA PRITEIRA - DO OBJETO

1.1 - o presente convenio tem por objeto a m0tua coopera€o entre os participes visando d
implantageo e operacionalizagao do Portal do Empreendedor Goiano no Municipio de Goias,
para permitir a simplilica€o do processo de abertura, alteragao e baixa de empresas entre
todos os 6rg6os envolvidos, conforme detalhamento contido em plano de trabalho com a
linalidade de:

1.1.1- DISPONIBIL|ZAR NO MUNtClptO O PORTAL DE SERV|qO, mediante as seguintes
ag6es:

a) Apoiar, simplificar e racionalizar o processo de registro e legalizagao do empres6rio e
sociedades empres6rias, eslimulando o ingresso de novos empreendirnentos na e@nomia
formal, reduzindo custos e prazos para o empreendedor;

b) Prornover, de forma simu[anea, o registro de erypresas na JUCEQ a anelise de
viabilidade locacional e a inscrigeo cadastral de empresas nos ambitos federal, estadual e
municipal;

c) Assegurar de forma permanenle e coordenada, o inlercambio e a integragao dos
processos de informag6es cadastrais de registro e de licenciarnento entre o municipio e a
JUCEG;
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e) Fomenlar, facilitar e simplilicar o regislro de empresas e neg6cios, em consonancia com as
politicas de desenvolvirnento social e econ6mico estadual e municipal, de rnaneira a
propiciar o desenvolvimento empresarial, geragSo de emprego e renda.

Parigrafo fnico- lntegra este ajuste, como se transcrito estivesse, o Plano de Trabalho.

GLAUSULA SEGUNDA - DA GEsTAo:

Para representar o interesse dos participes, serd designado 01 (um) representante de cada
instituigSo signalaria, a quem cabera a responsabilidade peb acrmpanhamento, fiscalizagao e
desenvolvinenlo da execugeo do objelo previsto na ClSusula Prirneira:

l. Como represenlante da Junla Coolercial do Estado de Goi6s - JUCEG sere designado servidor
pela presid6ncia desta casa.

ll. Como representante do Municipio de Goi6s, sera designado o seNidor ptblico municipal
RONALDO ANToNIO DE SOUZA E OLIVEIRA, Matricula no qt.9ZO, porbdor da Carteira de
ldentidade no 2.015.405, DGPC/GO, e inscrito no CPF/MF sob o no 423.715.701S8.

GLAUSULA TERGEIRA- DAS ATRISUI9OES Dos PARTiclPEs:

Para consecugSo do objeto descrito na clSusula primeira, os participes, em regirne de m[tua
colaboraQeo, responsabilizamse a:

A JUCEG obriga-se a:
1. Oferecer sislema de analise de viabilidade para que os servidores e colaboradores dos

6rgaos de regulamentaQSo possam avaliar a localizagao do empreendimento do respectivo
municipio;

2. Ciat e adminislrar as contas de acesso ao sistema;
3. Realizar a manuten€o c.oneliva e evolutiva do sisterna de infonnagao, verificando

possiveis nelhorias e atualizag6es;
4. Prover o servigo de hospedagem e garantir a disponibilidade do sisterna;
5. Capacilar e treinar o pessoal proveniente dos 6rgios nunicipais, bem cofito fornecer

manuais de instrug6o e orientaQoes na opera€o do ambienle de software oferecido;
6. Designar agente p[blico de seu quadro para coordenar o processo de implantaQao do

sistema, juntafi\ente com o seNidor designado pelo municipio, visando o perfeito
cumprirrento dels obriga@s assumidas;

O MUNICIPIO obriga-se a:
1. Verificer se a atividade econ6rdca a ser desenvolvida pode ser realizada no enderego

informado para a instalaEeo da empresa, de acordo com a legalidade municipal;
2. Disponibilizar agentes p0blicos de seu quadro para utilizaEso do sisterna de infornagSo

oferecido;
3. Prover os recursos compulacionais necess6rios, tais mmo microcornpuladores,

impressoras e acesso a intemet, bem como o ambiente fisim de acesso a esses recursos.
Nao exigir "habite-se" do im6vel para a consulta de viabilidade de enderego;
Ter como base de consulta o CEP, mesmo que associado ao nlrnero de inscrigao
municipal (IPTU) ou promover a conegao do enderego de exercicio da atividade;
N5o cobrar laxas para consulta de viabilidade locacional;
A base de analise da atividade economica dever6 ser a partir da ClassificagSo Nacional de
Atividades Economicas - CNAE e eslas deverao ja eslar associadas a uma tabela de grau
de risco eslabelecida pdo municipio;
Estabelecer pararnetros para informar a documenta€o (exigr6ncias) e as laxas a serem

４

５

　

６

７

8



pagas, de forma clara e correta, para ser entregue na Junta/Orgeo da Prefeitura;
9. Ndo indeferir ME e EPP por conla de d6bitos tributarios municipais;
10. Nao realizar vistorias pr6vias em todos os estabelecinEntos. Sornente nas solicitag6es

cuja atividade seja de alto risco;
1 1. Neo repassar as consultas para diversos selores responderem a Consulta de Viabilidade.
12. Disponibilizar um nfmero ldef6nico para que os usuarios possam entrErr em contato para

esclarecimentos.

GLAUSULA QUARTA - DA RESCISAo:

Qualquer das partes poder5 independenlemenle de causa e a seu juizo exclusivo, denunciar esse
CONVENIO, a qualquer tempo mediante notificagio previa a outra parte com anteced6ncia
minirna de 60 (sessenta) dias. A denrincia unilateral desse acordo por quaisquer das partes
conlratanles, nao conslifui16 direilo a qualquer ressarcirnento e/ou Indenizaqao.

CLAUSULA OUINTA- DOS RECURSOS:

O presente convenio e seus evenluais aditamentos nao envolvem repasse de rccursos
orgament6rio-financeiros entre os participes, arcando, cada qual com as despesas que lhe
conespondam na implementageo do seu objeto, nada devendo um participe a outro pela
execuq6o do presenle lnstrumento.

CLAUSULA SEXTA- DA vIGENch:

Este Acordo de Coopera€o vigorar6 por 60 (sessenta) meses e seus efeitos dar-se-ao a partir de
sua assinatura e do respeclivo exralo no Dierio Oficial do Estado, ficando na responsabilidade da
JUCEG a referida publicagSo.

GLAUSULA SETIMA- DoS ADITIVoS:

Duranle a vigencia deste convCnio ser5 licila a indusao de novas clausulas e/ou condiqoes, bem
assim quaisquer alteragdes, excetuando o objeto definido na Clausula Primeira, desde que as
mesmas sejam efetuadas mediante acordo enlre os participes e incorporadas por rneio de Termo
Adilivo especifico.

cLAusuLA otTAVA- DA puBllcAgAo:

Para sua etic5cia e legalidade, o presente convCnio deveri ler seu exlralo publicado no Diario
Oficial do Estado, cuja providencia licara a ca€o da Junta Cornercial do Estado de Goias -
JUCEG, ficando o municipio responsAvel pela comunica€o a Camara de vereadores .

cLAusuLA NoNA PRTME|RA- coilpRorlss6Rn DE coNctltAgAo E nEDngAo
9.1. As conlrov6rsias eventualmenle surgidas quanto a formaliza€o, execugao ou encerrarnento

do ajuste deconenles desle licitagao, charnaffEnto ptblico ou procedimento congCnere, serao

submetidas a tentativa de concilia€o ou rnediageo no ambito da Carnara de Conciliag6o,

Mediaq6o e Arbitragem da AdministraQao Estadual (CCMA), na forrna da Lei no 9.307, de 23 de

selerbro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n' 144, de 24 dejulho de 2018.

9.2. Os conflilos que possam surgir relativarnente ao ajuste decorrente desta licita€o,

chamaftEnto p[blico ou procedimenlo congenere, acaso nao pudeEm ser equacionados de forma

amigevd, sereo, no locanle aos direitos patrirnoniais disponiveis, submelidos 3 arbitragem, na
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forma da Lei n" 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complernentar Estadual n" 144, de 24

de iulho de 20'18, elegendo-se desde j6 para o seu iulgarnento a CAMAFG DE CONCILIAQAO,

MEDIAQAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRA9AO ESTADUAL (CCMA), OUIOTgANdO A ESIA OS

poderes para indicar os drbilros e renunciando expressarnente d jurisdigao e tulela do Poder

Judici6rio para julgamenlo desses conflitos.

CLAUSULA NONA- DO FORO:

Fica eleilo o foro da ConErca de GoiSnia, capital do Estado de Goi6s, para solugao de quaisquer

divergCncias ou incidentes que surgiram com fundamento neste inslrumento, induindo a execu€o

da sentenga arbilral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas parEs devere ser

imediatamente comunicade a CAMARA DE coNCtLlAQAo, MEDIAQAo E ARBITRAGEM DA

ADMINISTRAQAo ESTADUAL (CClVtA), e nao implica e nem devera ser interpretada como

rentncia a arbitragem, nem afetar6 a exislCncia, validade e eficicia da presente cbusula arbitral.

E assim, por estarem de pleno acordo com as clausulas e condigdes expressas neste Termo de
Cooperaqeo, os parlicipes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para
que produzam entre si os efeitos legais, em juizo e fora dele.

coiania,6oe O & a"zotg.

ELIENE FEITOSA

EDSON
Secreterio Municipal de

Gestor da Prefeitura de Goias/GO
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PLANO DE TRABALHO

1 D̈ADOS CADASTRA:S DOS PARTICIPES:

io/entidade:
Conercial do Estado de GoiSs -
G

(rua, avenida ou praga e ntmero):
260 cノ 259,Setor Leste UniversitariO.

4.610-240

76.820.731-04

2‐ APRESENTAcAo(Descricao do PrOielb):

Esfera Adnlinistrativa:

¬
J:

088.698ノ0001-74

)3252-9200
do titular:
Mendes de Oliveira Feitosa

expedidor:
1626662 CRC―GO

GargolFungio:
Presidente

Municipio de Goias
CNPJ:
02.295.772ノ0001…23

Esfera Admi nistrativa :

Poder Executivo Municir
Endercgo (rua, avenida ou praqa e nrimero):
Praga da Bandeira, 01 - Centro
Cidade:
Goiう s

UF:
GO

CEP:
76.600-000

DDDJTelefone:

(62)3371-7726
Nome do titular:
Edson de Oliveira Bastos

CPF:
276.559.621-20

CVOrgao expedidor:
1.063.601-DGPC′ GO

Cargo′ Funcaoこ

Secretう Ho Municipal de Administraヴ iO e

Finan■a旦≦塾堅JttI¨ §tra9う0________――――――

2.1¨Tmulo do ProletO:
cOnveniO que entre si celebram a JuNttA
COMERCIAL DO ESttADO DE GOIAS― JUCEC e
o MUNICIP10 DE GOIAS.

Periodo de Execugio

lnicio T6rmino

Na data da
assinatura do Termo

de Conv6nio

Enl atё 60(sesSenta)
meses

2.2 -ldentificagio do Objeto:
O presente acordo tem por objeto a m0tua cooperagSo entre os participes visando a
implantagdo e operacionalizagio do Portal do Empreendedor Goiano no Municipio de Goids,
para permitir a simplificag5o do processo de abertura, alteragSo e baixa de empresas entre
todos os 6rg5os envolvidos.

Autarquia Estadual

Cidade:
Oolania

Ｒ
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2.3 - Justificativa da Proposigio:
O presente convdnio justifica-se pela conjugagSo dos esforgos das partes envolvidas na troca
de informag6es simplificadas atrav6s do Portal do Empreendedor REDESIM, em
conformidade com a Cldusula Terceira do respectivo conv6nio, parte integrante do presente
Plano de Trabalho.

3‐ CRONOGRAMAS DE EXECUcAO(META,ETAPA OU FASE):

2.4 - Metodologia de Execugio: Os servigos ser6o prestados de acordo com o cronograma de
hor6rio estabelecido, sendo de segunda a sexta-feira, em hordrio comercial.

META ETAPAS′FASES lNICi0 FIM

AcOes de responsabilidade da JuCEG:

Na data da
assinatura

Em at6
60

十

3

3.1- Oferecer sistema de an6lise de viabilidade para que os
servidores e colaboradores dos orgSos de regulamentagio
possam avaliar a localizagdo do empreendimento do respectivo
municlpio;

3.2- Criar e administrar as contas de acesso ao sistema;

3.3- Realizar a manuteng6o corretiva e evolutiva do sistema de
informaqSo, verificando possiveis melhorias e atualizac6es:

a)

meses
3.4- Prover o servigo de hospedagem e garantir a disponibilidade
do sistema;
3.5- Capacitar e treinar o pessoal proveniente dos orgios
municipais, bem como fornecer manuais de instrugSo e
orientaqOes na operac6o do ambiente de software oferecido:
3.6- Designar agente ptblico de seu quadro para coordenar o
processo de implantag6o do sistema, juntamente com o servidor
designado pelo municlpio, visando o perfeito cumprimento das
obriqac6es assumidas.

META ETAPASノFASES INiC:0 FIM

Ag6es de responsabilidade do Municipio:

Na data
da

assinatura

Em atё

60
(SeSSent

a)

meses

3

3.1- Verificar se a atividade econ6mica a ser desenvolvida pode
ser realizada no enderego informado para a instalagSo da
empresa, de acordo com a legalidade municipal;
3.2- Disponibilizar agentes priblicos de seu quadro para utilizagao
do sistema de informacSo oferecido:



」UNTA COMER⊂ IAL DO ESTADO DE GOIAs

3.3- Prover os recursos computacionais necessdrios, tais como,
microcomputadores, impressoras e acesso a internet, bem como o
ambiente fisico de acesso a esses recursos;
3.4- N6o exigir "habite-se" do im6vel para a consulta de viabilidade
de enderego;
3.5- Ter como base de consulta o CEP, mesmo que associado ao
n0mero de inscrigSo municipal (IPTU) ou promover a corregSo do

de exercicio da atividade:

3.6- N6o cobrar taxas para consulta de viabilidade locacional;

3.7- A base de andlise da atividade econ6mica deverd ser a partir
da ClassificagSo Nacional de Atividades Econ6micas - CNAE e
estas deverio j5 estar associadas a uma tabela de grau de risco

3.8- Estabelecer par6rnetros para informar a documentagdo
(exig6ncias) e as taxas a serem pagas, de forma clara e correta,

ser entreque na Ju
3.9- N8o indeferi「 ME e EPP por conta de debitOs tributarios
municipais;

3.10 Ndo realizar vistorias pr6vias em todos os
estabelecimentos. Somente nas solicitag6es cuja atividade seja de

3.11 N6o repassar as consultas para diversos setores
responderem a Consulta de Viabilidade;
3.12 - Disponibitizar um n0mero telef6nico para que os usu6rios

entrar em contato para esclarecimentos.

4 - DA OPERACTONALTZAQAO:

4.1 - Do treinamento:
l) O servidor designado para atender no posto da Prefeitura dever6 ser capacitado para
realizar as tarefas constantes da cl5usula primeira. Em caso de necessidade de reciclagem, o
mesmo devera solicitar sua inscrigdo com anteceddncia minima de 30 (trinta) dias.
ll) As partes ficam obrigadas a comunicar uma d outra, no prazo mdximo de 30 (trinta) dias, a

substituigSo de qualquer servidor indicado.
4.2- Da limpeza, conservagio e vigilincia:
SerSo de inteira responsabilidade da Prefeitura Municipal de Goids.
4.3 - Dos hor6rios de atendimento do vapt vupt Empresarial da JUGEG:
O atendimento funcionarS de segunda a sexta-feira, em hordrio comerciat. (8:00 drs 18:00)hs
4.4 - Do enderego:
Em caso de mudanga de local, a JUGEG deverd informar a referida transferdncia, com
anteced6ncia minima de 30 (trinta) dias.
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5‐ PLANO DE APLiCAcAO DOS RECURSOS F:NANCEIROS

Nうo esta previst0 0 repasse de recursos inanceiros entre os participes. Cada participe
arcara corn O onus de acordo com as responsab‖ idades assurnidas no Convenio aO qual
este Plano de ttrabalho esta vinculado.

6¨ CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nao se aplica.

7‐ APROVAcAO′ANUENCiA:

Goiania-Go, aos So" O ?- de 2019.

DE OLIVE:RA FEITOSA
Presidente da JuCEC
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nº 272/2019 SEI, da Procuradoria-Geral do Estado, RESOLVE, 
com fundamento nos arts. 85, I; 88, I e 89, da Lei nº 8.033/1975 
e art. 1º, § 1º da Lei nº 15.668/2006, CONCEDER Transferência 
para a Reserva Remunerada a PAULO SÉRGIO FERREIRA DA 
SILVA, RG nº 24.735, CPF nº 590.648.381-00, na Graduação de 1° 
Sargento PM, dos Quadros da Polícia Militar do Estado de Goiás, 
com proventos integrais.

Publique-se.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA GOIÁS PREVIDÊNCIA 
- GOIASPREV -, em Goiânia, 18 de fevereiro de 2019.

Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Presidente

<#ABC#117478#15#141212/>

Protocolo 117478

Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG
<#ABC#117462#15#141193>

ESTADO DE GOIÁS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 003/2019
PROCESSO SEI Nº 201800024000562

PARTICÍPES: Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG e 
Município de Goiás - GO.
OBJETO: O presente convênio tem por objeto a mútua cooperação 
entre os partícipes visando à implantação e operacionalização do 
Portal do Empreendedor Goiano da JUCEG no Município de Goiás 
- GO.
DO PRAZO E VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos a partir de sua publicação 
no Diário Oficial do Estado de Goiás.
SIGNATÁRIOS: Eliene Mendes Oliveira Feitosa pela JUCEG, e  
Edson de Oliveira Bastos pelo Município de Goiás - GO.
DATA DA ASSINATURA: Goiânia - GO, 08 de fevereiro de 2019.

Fábio André Evaristo dos Santos
Portaria nº 020 / 2019- JUCEG

<#ABC#117462#15#141193/>

Protocolo 117462
<#ABC#117495#15#141228>

ESTADO DE GOIÁS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 006/2019
PROCESSO SEI Nº 201800024002067

PARTICÍPES: Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG e 
Município de Uruaçu - GO.
OBJETO: O presente convênio tem por objeto a mútua cooperação 
entre os partícipes visando à implantação e operacionalização do 
Portal do Empreendedor Goiano da JUCEG no Município de Uruaçu 
- GO.
DO PRAZO E VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos a partir de sua publicação 
no Diário Oficial do Estado de Goiás.
SIGNATÁRIOS: Eliene Mendes Oliveira Feitosa pela JUCEG, e 
Valmir Pedro Tereza pelo Município de Uruaçu - GO.
DATA DA ASSINATURA: Goiânia - GO, 15 de fevereiro de 2019.

Fábio André Evaristo dos Santos
Portaria nº 020 / 2019- JUCEG

<#ABC#117495#15#141228/>

Protocolo 117495

PARAESTATAIS -  SOCIEDADES 
DE ECONOMIA MISTA

Agência de Fomento de Goiás S/A – 
GOIASFOMENTO

<#ABC#117432#15#141160>

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019
A Agência de Fomento de Goiás S/A, por meio do Pregoeiro 
designado pela Portaria n° 008/2019, torna público para 
conhecimento dos interessados, que no dia 08/03/2019, às 08:30 
hs., realizará licitação em Sessão pública por meio do Site: www.
comprasnet.go.gov.br, na modalidade Pregão Eletrônico  nº 
005/2019, Processo nº 2019.12.00425  do tipo: MENOR PREÇO 

GLOBAL, tendo como objeto: Aquisição de 150 licenças do Microsoft 
Office 365 pelo período de 12 (doze) meses,  sendo 100 licenças do 
Office 365 E1 e 50 licenças do Office 365 E3, conforme detalhado 
no Termo Referência, parte integrante do Edital. A presente 
licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal 
nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, pela Lei Estadual nº 
17.928/2012, Decreto Estadual nº 7.468/2011, Decreto Estadual nº 
7.466/2011 e demais normas vigentes aplicáveis à matéria e pelas 
disposições fixadas no Edital e seus Anexos. Obtenção de edital nos 
sites:  www.comprasnet.go.gov.br e    http://www.goiasfomento.com - 
Informações: (062) 3216-4900.  PREGOEIRO DA GOIÁSFOMENTO, 
aos 18 dias do mês de fevereiro de 2019.

JOHNILTON DE ALMEIDA E SILVA
Pregoeiro

<#ABC#117432#15#141160/>

Protocolo 117432
<#ABC#117437#15#141166>

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Contratante: AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A. Contratada: 
GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME. Objeto: 
Prestação de serviços de copeira, garçom, auxiliar de serviços 
gerais, recepcionista e encarregado de turma, com fornecimento 
de materiais e equipamentos, para a GoiásFomento. Vigência: 
04/02/2019 a 03/08/2019. Preço mensal: R$ 45.269,42 (quarenta 
e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois 
centavos) e global para um período de 06 (seis) meses de R$ 
271.616,52 (duzentos e setenta e um mil, seiscentos e dezesseis 
reais e cinquenta e dois centavos). Data da assinatura do aditivo: 
01/02/2019. Processo nº 2015.12.000495. Fundamentação Legal: 
Art. 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: 
Conta nº 8.1.7.57.70.001.000-9 - Despesas de Serviços de Terceiros 
- Limpeza. Signatários: Alexandre Eduardo Felipe Tocantins e Maria 
Terezinha da Mota Batista (GoiásFomento S/A); Marlúcio Antônio 
Mariani (Garantia Prestação de Serviços Ltda-ME).
<#ABC#117437#15#141166/>

Protocolo 117437
<#ABC#117433#15#141161>

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - 
GOIÁSFOMENTO. Contratada: APM DE MENDONÇA BAETA 
- SUPERI TELECOM ME. Objeto: Prestação de serviços de 
comunicação de dados ponto-aponto e de acesso dedicado à 
Internet em alta disponibilidade, para a GoiásFomento. Vigência: 
12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato. Data da 
assinatura: 31/01/2019. Preço mensal de R$1.900,00 (um mil e 
novecentos reais) e global para um período de 12 (doze) meses 
de R$22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais). Processo 
nº 2018.12.001907. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 
003/2018, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Complementar 123/06, Lei Estadual 17.928/12, Decreto Estadual nº 
7.468/11 e Decreto Estadual nº 7.466/11. Dotação Orçamentária: 
Conta nº 8.1.7.12.40.001.000-3 - Despesas de Comunicação - 
Internet; Signatários: Alexandre Eduardo Felipe Tocantins e Maria 
Terezinha da Mota Batista (GoiásFomento S/A); Ana Paula Machado 
de Mendonça Baêta (APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom 
ME).
<#ABC#117433#15#141161/>

Protocolo 117433
<#ABC#117434#15#141162>

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO
Contratante: AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A. 
Contratadas: FUTURA SERVIÇOS EMPRESARIAIS DE CONTABI-
LIDADE AMBIENTAL EIRELI (Signatária: Gisélia Lopes Lima); CR 
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI (Signatário: 
Tiago Rodrigues da Costa). Objeto: Prestação de Serviços de Cre-
denciamento de Correspondentes junto à GoiásFomento. Vigência: 
30 (trinta) meses, contados da assinatura do contrato. Data da 
assinatura: 15/02/2019. Valor: Conforme tabela de remuneração 
definida no Anexo V do Edital. Processo nº 2018.12.001587. 
Fundamento Legal: Art. 32, § 2º da Lei Estadual nº 17.928/2012; Lei 
Federal nº 8.666/1993 e Resolução nº 3.954/2011 do Banco Central 
do Brasil. Dotação Orçamentária: Conta nº 8.1.7.63.30.001.000-6 - 
Despesas de Serviços Técnicos Especializados-Outros. Signatários: 
Alexandre Eduardo Felipe Tocantins e Maria Terezinha da Mota 
Batista (GoiásFomento S/A).
<#ABC#117434#15#141162/>

Protocolo 117434
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