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ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO

PRESIDÊNCIA
 
 

PROCESSO: 202100059000557

INTERESSADO: ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE

ASSUNTO: Homologação de pregão eletrônico. 

DESPACHO Nº 523/2021 - PRESI- 17155

O Diretor-Presidente da Agência de Fomento de Goiás S/A - GOIÁSFOMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o
Estatuto Social desta Agência; e, tendo em vista as jus�fica�vas e fundamentações exaradas no Parecer 232 (000022480765), confeccionado
pela Gerência Jurídica - GEJUD, que atestou a regularidade e a legalidade dos atos pra�cados pelo pregoeiro, em cumprimento aos ditames
legais, resolve HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 008/2021, que declarou a empresa AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S-EPP, como
vencedora do certame para prestação dos serviços de auditoria independente, referente às demonstrações financeiras e fiscais, semestrais e
anuais da Agência de Fomento de Goiás S/A e do conglomerado prudencial, em atendimento a Resolução nº 3.198/2004 do Conselho
Monetário Nacional - CMN, Lei nº 6.404/1976 e demais normas dos órgãos reguladores que tratam do assunto, no valor global de R$ 44.880,00
(quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais), pelo período de 12 (doze) meses. 

Encaminhem-se os autos à Gerência de Licitação e Contratos - GELIC para os devidos fins.

 

PRESIDÊNCIA DO (A) AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO, ao(s) 03 dia(s) do mês de agosto de 2021.

 

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO FREITAS SILVA, Presidente em Substituição, em 05/08/2021, às 16:51, 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 000022497394 e o código CRC 535BEBF5.

 
PRESIDÊNCIA 

AVENIDA GOIÁS 91, S/C - Bairro CENTRO - GOIANIA - GO - CEP 74005-010 - 62.  
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