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nos impedimentos; e, secretariado pelo terceiro: 
, Analista Técnico Administrador, empregada sob a 

matrícula nº 1.866,  Presidente da Comissão de TCE; DIEGO 
, Assessor I, empregado sob a matrícula nº 

2.148, membro; e , Analista 
Técnico Assistente Social, empregada sob a matrícula nº 1.768, 
Secretária.

atos necessários e pertinentes ao desempenho de suas funções.

 Os membros da Comissão desenvolverão os trabalhos sem 
prejuízo de suas atribuições rotineiras e conforme for deliberado 
pelo presidente da mesma.

  Fica concedido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para 
a conclusão dos trabalhos e envio dos autos ao Tribunal de Contas 
do Estado de Goiás, a contar da data da publicação da presente 
portaria, sendo que em 120 (cento e vinte) dias os autos serão 
submetidos à Controladoria Geral do Estado.

 Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.                            

 em 
Goiânia, aos 30 dias do mês de setembro de 2019.

(Conforme Ata da 406ª Reunião do Conselho de Administração)

Eurípedes José do Carmo
Presidente

<#ABC#152177#29#181594/>

Protocolo 152177

<#ABC#152284#29#181723>

SEPNET: 201910269000049

GT, no uso de suas atribuições, considerando que a licitação por 
modo de Pregão Eletrônico PE nº 012/19, foi processada e julgada 
com observância aos ditames do RILC da Celg GT e Lei nº 13.303 
de 2016, com fulcro no art. 131, inciso II, do RILC da Celg GT, 

a licitação em epígrafe para:

INDIVIDUAL LTDA, CNPJ n° 15.823.467/0001-09;

E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP, CNPJ n° 08.327.874/0001-60;

SEGURANÇA LTDA, CNPJ n° 24.402.903/0001-67;

Empresa CAPAIBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

Fracassados;

Deserto;

As informações encontram-se disponíveis no site https://licitacoes.
celggt.com.br

<#ABC#152284#29#181723/>

Protocolo 152284

SANEAGO
<#ABC#152092#29#181507>

Tipo:
será realizada no sistema  do 
 no site

-

Próprios da Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO.
: 

O Edital poderá ser obtido no site http://www.licitacoes-e.com.br/
Goiânia, 17 de outubro de 2019.

Roberto Braga
Superintendência de Licitações e Aquisições

<#ABC#152092#29#181507/>

Protocolo 152092

TRIBUNAIS DE CONTAS

<#ABC#152159#29#181574>

DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais,

EXONERAR, a pedido e a partir de 07 de outubro de 2019, 

comissionado de ASSESSOR IV - AS TCE IV.

DO ESTADO DE GOIÁS, 17 de outubro de 2019.

Conselheiro Celmar Rech
Presidente

<#ABC#152159#29#181574/>

Protocolo 152159

<#ABC#152278#29#181718>

201900047000776 Tribunal de Contas 
do Estado de Goiás. Valor Financiamentos (CNPJ 
07.799.277/0001-75). Consignações facultativas em folha 
para servidores do TCE-GO. Lei Estadual 
no 16.898/2010, Resolução Administrativa TCE-GO no 003/2010 
e Resoluções do Banco Central do Brasil. 03 
anos. sem ônus ao concedente.
<#ABC#152278#29#181718/>

Protocolo 152278

<#ABC#152185#29#181602>

O Pregoeiro e Equipe de Apoio do TCE-GO, nomeados pela 
, tornam público o 

 relacionado abaixo, do tipo 
 A licitação será realizada no site http://www.licitacoes-e.

com.br/, provido pelo Banco do Brasil S/A. Início de acolhimento de 
propostas: 22/10/19 às 08:00h, Limite de acolhimento de propostas: 
06/11/19 às 08:00h (horário Brasília).


