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Protocolo 290783

<#ABC#290783#61#342158/>
<#ABC#290756#61#342126>

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2022

PROCESSO Nº: 202100004031331, de 22/03/2021.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 007/2022.
CONTRATANTE: ESTADO DE GOIÁS, com a interveniência da 
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, representada por sua 
titular Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt.
CONTRATADA: ELÉTRICA CIDADE EIRELI, CNPJ nº 
29.714.907/0001-02.
OBJETO: Fornecimento, parcelado, de matérias diversos, 
destinados a manutenção predial das edificações que 
compreendem o complexo da Economia, as Delegacias Regionais 
de fiscalização e suas agências de fiscalização, assim como 
a modernização dos ambientes da sede administrativa desta 
Secretaria, lotes 01 a 10 e 12 a 17.
TIPIFICAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal 
8.666/1993 e suas alterações posteriores, especialmente nos casos 
omissos, Lei Estadual nº 17.928/2012, Lei Estadual nº 18.989/2015, 
Decreto Estadual nº 9.666/2020 e Decreto Estadual nº 7.466/2011 
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
VALOR TOTAL: R$ 3.541.976,87 (três milhões quinhentos e 
quarenta e um mil novecentos e setenta e seis reais e oitenta e 
sete centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Verba 
nº 2022.17.01.04.122.4200.4243.04, e 
2022.17.01.04.122.4200.4243.03, fonte 15000100, do vigente 
Orçamento Estadual, conforme notas de empenho emitidas em 
16/03/2022, pela Seção competente da Secretaria de Estado da 
Economia.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 17 de março de 2022.
GESTOR DO CONTRATO: MARIA CRISTINA DUARTE - Portaria 
SGI Nº 651/2021 - ECONOMIA.
<#ABC#290756#61#342126/>

Protocolo 290756

<#ABC#290758#61#342131>

EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2022

PROCESSO Nº: 202100004031331, de 22/03/2021
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 007/2022.
CONTRATANTE: ESTADO DE GOIÁS, com a interveniência da 
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, representada por sua 
titular Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt.
CONTRATADA: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ nº 
03.018.800/0001-28.
OBJETO: Fornecimento, parcelado, de matérias diversos, 
destinados a manutenção predial das edificações que 
compreendem o complexo da Economia, as Delegacias Regionais 
de fiscalização e suas agências de fiscalização, assim como 
a modernização dos ambientes da sede administrativa desta 
Secretaria, lote 11.
TIPIFICAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal 
8.666/1993 e suas alterações posteriores, especialmente nos casos 
omissos, Lei Estadual nº 17.928/2012, Lei Estadual nº 18.989/2015, 
Decreto Estadual nº 9.666/2020 e Decreto Estadual nº 7.466/2011 
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
VALOR TOTAL: R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Verba 
nº 2022.17.01.04.122.4200.4243.04, e 
2022.17.01.04.122.4200.4243.03, fonte 15000100, do vigente 
Orçamento Estadual, conforme notas de empenho emitidas em 
16/03/2022, pela Seção competente da Secretaria de Estado da 
Economia.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 17 de março de 2022.
GESTOR DO CONTRATO: MARIA CRISTINA DUARTE - Portaria 
SGI Nº 651/2021 - ECONOMIA.
<#ABC#290758#61#342131/>

Protocolo 290758

                 DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS
Assinado digitalmente pela ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL
                   CODIGO DE AUTENTICACAO: b4ee5508


