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Conv1nio que entre si celebram a JUNTA COMERCIAL DO

ESTADO DE GOTAS JUCEG E O MUNICiPIO DE

URUAQU/GO, objetivando o desenvolvimento da Rede
Nacional para SimplificagSo do Registro e da LegalizagSo de
Empresas e Neg6cios - REDESIM no municipio.

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS, pessoa Juridica de Direito P0blico

constituida pela Lei no 7.351 de 30 de junho de 1971 com sede no Estado de Goi6s i Rua

260 com Rua 259, s/n, Quadra 85-A, Lotes 05/08, Setor Leste Universit6rio, CEP 74610-

230, inscrita no CNPJ sob o no 02.088.698/0001-74, neste ato, representado por sua

Presidente, o Sra. ELIENE MENDES DE OLIVEIRA FEITOSA, brasileira, contadora,

portador do RG no 162662-GO e inscrito no CPF sob o n.o 476.920.731-04, residente e

domiciliada nesta capital, designada doravante JUCEG e o MUNlCiptO DE URUAQU,

pessoa juridica de direito p0blico, devidamente registrado no CNPJ (MF) sob o no

01.219.807/0001-82, com sede na Rua Dona C6ndida, esq. c/ Rua Goi6s, s/n, Centro,

Uruagu/GO - Cep.: 76.400-000, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. VALMIR

PEDRO TEREZA, brasileiro, gestor p[rblico, portador do RG n' 3669161 - 2aYia SSP/GO e

inscrito no CPF sob o no 796.511.861-00, RESOLVEM de comum acordo, celebrar o

presente CONVCNIO, consoante preceitos da Lei Federal no 8.666/93, clc a Lei Estadual no

17.92812012, mediante as cl6usulas e condig6es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO:

O presente conv€nio tem por objeto a m0tua cooperagdo entre os partlcipes visando d

implantagSo e operacionalizagSo do Portal do Empreendedor Goiano no Municipio de

Uruagu/GO, com a finalidade de permitir de forma integrada a simplificagio do processo de

abertura, alteragSo, regularizagSo e baixa de empresas entre todos os 6rg5os envolvidos,

disponibilizada atrav6s da REDESIM - Rede Nacional para a Simplificagio do Registro e da

Legalizagio de Empresas e Neg6cios (criada pela Lei no 1 1.598/07), conforme detalhamento

contido no respectivo Plano de Trabalho por meio da:

1.1 AdogSo de crit6rios simplificados para os procedimentos de Uso e OcupagSo do Solo,

Licenciamento Ambiental, Licenciamento (Alvar6) de Localizaglo e Funcionamento,

Cadastro (lnscrigSo Municipal), Licenciamento (Alva16) Sanitdrio;
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS

1.2 UtilizagSo do Portal do Empreendedor Goiano como 0nica plataforma de entrada inicial

de protocolos, dados cadastrais e documentos;

.3 lntegragSo e intercambio permanente e coordenada dos processos de informag6es

cadastrais de registro e de licenciamento entre o municipio e a JUCEG.

cLAusuLA SEGUNDA - DA ExEcugAo:

As atividades decorrentes do presente conv€nio serSo executadas fielmente pelos

participes, de acordo com suas cl6usulas, respondendo cada um pelas conseqU€ncias de

sua inexecugSo total ou parcial.

Par6grafo 0nico: lntegra este ajuste, como se transcrito estivesse, o respectivo Plano de

Trabalho.

cLAusuLA TERCERIA - DAS ATRtBUrg6es oe JUGEG:

Para o alcance do objeto, incumbird A JUCEG:

2.1 Disponibilizar o sistema informatizado integrador;

2.2 Criar e administrar as contas de acesso ao sistema;

2.3 Realizar, ds suas expensas, a manutengSo corretiva e evolutiva do sistema de

informagSo;

2,4 Prover, ds suas expensas, o servigo de hospedagem e garantir a disponibilidade do

sistema;

2.5 Fornecer suporte ao pessoal proveniente dos 6rg5os municipais;

2.6 Designar agente para coordenar o processo de integragSo e implantag6o do sistema;

2.7 Disponibilizar os dados cadastrais inerentes is constituig6es, alterag6es e baixas

empresariais.

2.8 Realizar, caso necess6rio e no dmbito de sua compet6ncia, os procedimentos

inerentes d integragSo do Portal do Empreendedor Goiano aos sistemas informatizados do

municipio respons6veis pelo tratamento dos pedidos de an6lise de Uso e OcupagSo do

Solo, Licenciamento Ambiental, Licenciamento (Alvard) de Localizaglo e Funcionamento,

lnscrigSo Municipal, e Licenciamento (Alva16) Sanit6rio.

CLAUSULA QUARTA - DO COMPROMETIMENTO DO MUNICiPIO:

Para o alcance do objeto, incumbir6 ao Municlpio:

3.1 Verificar e informar previamente se a atividade econ6mica a ser desenvolvida pode ser

realizada no enderego informado paru a instalagSo da empresa;

3.2 Disponibilizar agentes de seu quadro para utilizagio do sistema de informagSo
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oferecido;

3.3 Nio exigir "habite-se" do imovel para a consulta de viabilidade de enderego;

3.4 Nio cobrar taxas para consulta de viabilidade locacional;

3.5 Estabelecer tabela de grau de risco a partir da ClassificagSo Nacional de Atividades

Econ6micas - CNAE;

3.6 Estabelecer parimetros para documentagSo exigida e taxas a serem pagas, de forma

clara;

3.7 Nio vincular indeferimento do nome empresarial (JUCEG) com indeferimento do

enderego;

3.8 N6o realizar vistorias pr6vias em estabelecimentos cuja atividade nio envolva alto risco,

3.9 Realizar, no imbito de sua compet6ncia, os procedimentos inerentes d alimentagSo

autom6tica ou manual do Portal do Empreendedor Goiano, dos resultados das anSlises

de Uso e OcupagSo do Solo, Licenciamento Ambiental, Licenciamento (Alvar6) de

Localizag6o e Funcionamento, lnscrig6o Municipal, e Licenciamento (Alva16) Sanit6rio.

3.10 Permitir livre acesso dos servidores dos 6rg6os ou das entidades p0blicas

concedentes e dos de controle interno e externo estadual aos processos,

documentos, informag6es, instalag6es e sistemas referentes aos instrumentos de

transfer6ncias regulamentados por Lei

GLAUSULA QUINTA . DA VIGENGIA:

Este convdnio ter1 vig€ncia de 60 (sessenta) meses, e seus efeitos dar-se-io ap6s a devida

publicag6o no Di6rio Oficial do Estado, renov6vel se houver comum acordo entre as partes

mediante termo aditivo.

cLAusuLA sExTA - DA PUBLTCA9Ao:

Para efic6cia legal, ficarl a cargo da JUCEG a publicagSo do presente conv€nio e seu

extrato no Di6rio Oficial do Estado de Goi5s e o municipio comunicar6 a camera de

vereadores.

CLAuSULA SET:MA― DA!SENcAO DAS TAXAS:

O acesso de que trata o obieto dO presente cO171/e″ ′O sera disponib‖ izado sem Onus para o

Municipio de uruacu/GO,para fins ttnicos e exclusivos de seus servi9os.

CLAUSULA OITAVA‐ DA REC:SAO:



Qualquer das partes poder6 independentemente de causa e a seu juizo exclusivo, denunciar

esse CONVENIO, a qualquer tempo mediante notificagSo pr6via d outra parte com

anteced6ncia minima de 60 (sessenta) dias. A den0ncia unilateral, por quaisquer das partes

contratantes, n5o constitui16 direito a qualquer ressarcimento e/ou indenizagSo.

CLAUSULA NONA. DOS TERMOS ADTTIVOS:

Durante a vig6ncia deste conv€nio ser6 licita a inclusEo de novas cl6usulas e/ou condig6es,

bem assim quaisquer alteragOes, excetuando o objeto definido na Cl6usula Primeira, desde

que as mesmas sejam efetuadas mediante acordo entre os participes e incorporadas por

meio de Termo Aditivo especifico.

CLAUSULA DECIMA. DOS RECURSOS:

O presente conv1nio e seus eventuais aditamentos nio envolvem repasse de recursos

orgament6rio-financeiros entre os participes, arcando, cada qual com as despesas que lhe

correspondam na implementagSo do seu objeto, nada devendo um partfcipe a outro pela

execugSo do presente lnstrumento.

cLAusuLA DEcTMA pRTMETRA - coupRoMrssoRrA DE coNcrLtAgAo E MEDTAQAo

9.1. As controv6rsias eventualmente surgidas quanto a formalizag6o, execugSo ou

encerramento do ajuste decorrentes deste licitagSo, chamamento p0blico ou procedimento

congOnere, ser6o submetidas i tentativa de conciliagSo ou mediagSo no Ambito da Cimara

de ConciliagSo, Mediag6o e Arbitragem da AdministragSo Estadual (CCMA), na forma da Lei

no 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual no 144, de 24 de

julho de 2018.

9.2. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagSo,

chamamento p0blico ou procedimento cong6nere, acaso nio puderem ser equacionados de

forma amigivel, ser5o, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos d

arbitragem,naformadaLei no9.307, de23 desetembrodel996edaLei Complementar

Estadual no 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde jA para o seu julgamento a

CAMARA DE CONC|LIAQAO, MEDTAQAO E ARBTTRAGEM DA ADMINISTRAQAO

ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os 6rbitros e renunciando

expressamente d jurisdigSo e tutela do Poder Judici6rio para julgamento desses conflitos.

GLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GESTAO
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Fica designado como gestor do conv6nio o Sr. Fdtbio Andr6 Evaristo dos Santos,

RG 1974896 SSP/Gq CPF no 783.290.271-04, lotado na Coordenagflo de

LicitagSo, Contratos e Conv6nros.

CLAUSULA DEctMA TERGEIRA. Do FoRo

Fica eleito o foro da Comarca de GoiAnia, capital do Estado de Goi6s, para solugSo de

quaisquer divergOncias ou incidentes que surgiram com fundamento neste instrumento,

incluindo a execugSo da sentenga arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas

partes dever6 ser imediatamente comunicada a CAVTRRA DE CONCILIAQAO, MEDIAQAO

E ARBITMGEM DA ADMINISTRAQAO ESTADUAL (CCMA), e n6o implica e nem dever6

ser interpretada como ren0ncia d arbitragem, nem afetar6 a exist6ncia, validade e efic6cia

da presente cl6usula arbitral.

E, nestes termos, firmam, o presente conv€nio, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na

presen ga das testemu nhas abaixo q ualificadas.

Gda面a■ de O 2.,a" 201s.

EIIeNe MENDES DE oLIVEIRA FEITo
PRESIDENttE DA JUCEG

PRrrrrro DE URUAQU
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PLANO DE TRABALHO

rconvθ月わηO θθ6/2θ7o

1 ‐DADOS CADASTRAIS DOS PART:C:PES:

DrgaO′ entidade:
Junta Comercial do Estado de Golas―
JUCEC

3NPJ:
D2.088.698ノ 0001-74

Esfera Administrativa:
\utarquia Estadual

Enderego (rua, avenida ou praga e nfimero)
Rua 260 esq. c/ 259, Setor Leste Universitdrio
Cidade:
3o:an:a

Ｒ

Ｏ

ｕ

Ｇ

DEP:
74.610‐240

DDDttb:efone:
162)3252‐9238

Nome do titular:
Eliene Mendes de Oliveira Feitosa

CPF:
476.920,731-04

C:′Orgac expedidor:
1626662‐GO

Cargo/FungSo:
Presidente

2

@
Municlpio de Uruagu

CNPJ:
01.219,807ノ0001‐82 E鶏i∬冊Ⅲ:ITⅧ

Enderego (rua, avenida ou praga e nfimero):
Rua Dona C6ndida, esquina com Rua Goi6s, s/n, Centro,
Cidade:
Uruacu

Ｒ

Ｏ

ｕ

Ｇ

CEP:
76.400‐000

DDI
(62

Drre:efOne:

))3357‐4100ノ

Nome do titular:
Valmir Pedro Tereza

CPF:
796.511.861-00

C:′Orgao expedidor:
3669161-2a via SSP′ GO

Cargo/Fung6o:
Prefeito

2‐ APRESENT Desc do P

2.1 - Titulo do Proieto:
Termo de Conv6nio que entre si celebram a
Junta Comercial do Estado de Goi6s - JUCEG e
o Municipio de Uruagu/GO.

Periodo de Execugio

lnicio T6rmino

Na data da
publicagSo no DOE

60 (sessenta) meses a
partir da vigdncia

2.2 - ldentificagio do Objeto:
O presente co-nvdnio tem por objeto a m0tua cooperagSo entre concedente e convenente

visando i implantagao e operacionalizagdo do Portal do Empreendedor Goiano no Municipio de

Uruagu/GO, com a finalidade de permitir de forma integrada a simplificagSo do processo de

abertura, alteragSo, regularizagSo e baixa de empresas entre todos os 6rg5os envolvidos,

disponibilizada atraves da REDESIM - Rede Nacional para a SimplificagSo do Registro e da

1



LegalizagSo de Empresas e Neg6cios (criada pela Lei no 11.598/07).

2.3 - Metodologia de Execug5o:
As obrigag6es serSo realizadas de acordo com o cronograma de execugSo, nio havendo

isSo de transfer€ncia de recursos financeiros entre as partes.

3‐ CRONOGRAMAS DE EXECU9AO{META,ETAPA OU FASE):

META ETAPAS′FASES :N:C10 FIM

Ag6es de responsabilidade da JUCEG:

Na data
da

pub‖ca9a
o no DOE

60
(sessenta)
meses a
partir da
vig6ncia

3

3.1- Disponibilizar o sistema informatizado integrador.

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

3.3- Realizar a manutengdo corretiva e evolutiva do sistema de

informa96o.

3.4- Prover o servigo de hospedagem e garantir a

disponibilidade do sistema.

3.5- Fornecer suporte ao pessoal proveniente dos 6rg5os

municipais;

3.6- Designar agente para coordenar o processo de integragSo

e implantagSo do sistema.

3.7- Disponibilizar os dados cadastrais inerentes is
constituig6es, alterag6es e baixas empresariais.

3.8- Realizar, no Ambito de sua competdncia, os procedimentos

inerentes dr integragSo entre o Portal do Empreendedor Goiano

e o sistema informatizado do municipio respons6vel pelo

tratamento dos pedidos de an6lise de Uso e OcupagSo do Solo.

3.9 - Realizar, no imbito de sua compet6ncia, os procedimentos

inerentes d integragSo entre o Portal do Empreendedor Goiano

e o sistema informatizado do municipio responsSvel pelo

tratamento dos pedidos de an6lise de Licenciamento Ambiental.
＼
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3.10 - Realizar, no Ambito de sua compet€ncia, os

procedimentos inerentes a integragSo entre o Portal do

Empreendedor Goiano e o sistema informatizado do municipio

respons6vel pelo tratamento dos pedidos de andlise de

Licenciamento (Alva16) de LocalizagSo e Funcionamento.

3.1 1 - Realizar, no dmbito de sua competOncia, os

procedimentos inerentes a integrag6o entre o Portal do

Empreendedor Goiano e o sistema informatizado do municipio

respons6vel pelo tratamento dos pedidos de an6lise de

lnscrigSo Municipal.

META ETAPAS′FASES :N:C:0 F:M

Ag6es de responsabilidade da Prefeitura de Campos Verdes:

Na data
da

publicagS
ono
DOE

60
(sessent
a)
meses a
partir da
vigEncia

3

3.12- Verificar se a atividade econ6mica a ser desenvolvida poOe
ser realizada no enderego informado para a instalagio da
empresa, de acordo com a legalidade municipal;

3.13 - Disponibilizar agentes p0blicos de seu quadro para
utilizagio do sistema de informa oferecido;

3.14 - Descrever procedimentos, documentagdo exigida e taxas
a serem pagas, em documento contendo linguagem clara.

3.15 - Realizar, no imbito de sua compet6ncia, os
procedimentos inerentes d alimentag6o manual ou autom6tica do
Portal do Empreendedor, dos resultados dos pedidos de an6lise
de Uso e OcupagSo do Solo.
3.16 - Realizar, no Ambito de sua compet6ncia, os
procedimentos inerentes i alimentagio manual ou autom6tica do
Portal do Empreendedor, dos resultados dos pedidos de an6lise
de Licenciamento Ambiental.
3.17 - Realizar, no 6mbito de sua competdncia, os
procedimentos inerentes d alimentagSo manual ou autom6tica do
Portal do Empreendedor, dos resultados dos pedidos de an6lise
de Licenciamento (Alvar6) de Localizaedo e Funcionamento.
3.18 - Realizar, no Ambito de sua compet6ncia, os
procedimentos inerentes d alimentagio manual ou automdtica do
Portal do Empreendedor, dos resultados dos pedidos de an6lise
de lnscriQSo Municipal.
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4 - PLANO DE ApLtCAgAO DOS RECURSOS FTNANCETROS

Nio est6 previsto o repasse de recursos financeiros entre os partlcipes. Cada participe arcard

com o 6nus de acordo com as responsabilidades assumidas.

5 - APROVA9AO/ANUENCIA:

GoiAnia/Go, aos l€L dias do m6s de fpr\!ruldle 2019.

3.19 - Realizar, no 6mbito de sua competdncia, os
procedimentos inerentes d alimentagio manual ou automitica do
Portal do Empreendedor, dos resultados dos pedidos de an6lise
de Licenciamento (Alva16) Sanitirio

PResroerure on JUCEG

Prefeito de Uruagu
Valmir

4



15Diário OficialGOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2019
ANO 182 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 22.997

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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