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ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO

PRESIDÊNCIA
 
 

PROCESSO: 202000059001847

INTERESSADO: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO

ASSUNTO: Homologação. 

DESPACHO Nº 580/2021 - PRESI- 17155

 

O Diretor-Presidente da Agência de Fomento de Goiás S/A, no uso das
atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Agência; e, após constatada a regularidade dos
atos procedimentais, em especial à luz do Parecer 256 (000023209987), confeccionado pela
Gerência Jurídica - GEJUD e Despacho 437 (000023215976), confeccionado pela Gerência de
Licitação e Contratos -GELIC, HOMOLOGA E ADJUDICA o Pregão Eletrônico nº 11/2021
(000022354586), tendo como objeto o registro de preço para contratação de solução em gestão
arquivís�ca para elaboração dos instrumentos aquivís�cos: Código de Classificação Documental
(CCD) e Tabela de Temporalidade Documental (TTD), tratamento e organização do acervo
documental arquivís�co, guarda, coleta e transporte de documentos e de serviços de gestão
digital por meio da digitalização centralizada de acervo e entrada con�nuada de documentos,
com tratamento, armazenamento temporário, indexação e classificação de imagens digitalizadas,
além de customização de sistema de gerenciamento de documentos, sendo a  empresa
vencedora TOTAL ARCHIVE DIGITALIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, no valor de R$ 609.000,00
(seiscentos e nove mil reais).

Remetam-se os autos à Gerência de Licitação e Contratos - GELIC para
providências subsecu�vas. 

 

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

 

 

Documento assinado eletronicamente por RIVAEL AGUIAR PEREIRA, Presidente, em
31/08/2021, às 14:55, 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?

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000023257293&crc=522C3E21
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000023257293 e o código CRC 522C3E21.

 
PRESIDÊNCIA 

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

Referência: Processo nº 202000059001847 SEI 000023257293
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