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3 - DO OBJETO
Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação e
supressão de 12,380952381% ao contrato nº 023/2019, alterado
pelo 1° Termo Aditivo n° 001/2020, de empresa especializada na
prestação de serviços de manutenção corretiva e assistência técnica
com fornecimento de peças e acessórios em equipamentos de
informática e de apoio para o Instituto de Assistência dos Servidores
Públicos do Estado de Goiás.
4 - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente Termo Aditivo será de 12 (doze)
meses, compreendendo ao período de 03/12/2020 a 03/12/2021,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante
Termo Aditivo, até o limite estabelecido no inc. II, art. 57 da Lei nº.
8.666/93.
5 - VALOR DO CONTRATO
O valor total do presente Termo Aditivo será de R$ 242.880,00
(duzentos e quarenta dois mil, oitocentos e oitenta reais) devendo ser
empenhado para o presente exercício o valor total de R$ 18.890,48
(dezoito mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e oito centavos)
no programa 2020.18.61.04.122.4200.4213.03 (220) e elemento de
despesa 3.3.90.40.16, constante do vigente orçamento do IPASGO,
conforme empenho nº 00428, datado de 30/11/2020.
<#ABC#208668#29#247018/>

Protocolo 208668

www.comprasnet.go.gov.br e www.ipasgo.go.gov.br. Modalidade:
Pregão Eletrônico 023/2020, disputa geral de fornecedores. Tipo:
Menor preço global. Processo: 201900022096104. Data de início
da apresentação das propostas e documentos de habilitação:
A partir das 09h:00min do dia 04/12/2020 (Horário de Brasília).
Data da abertura da sessão pública:A partir das 09h:30min do
dia 17/12/2020 (Horário de Brasília). Objeto: Contratação de
empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva,
materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais
ou recomendadas pelo fabricante) em sistemas e equipamentos
de instalações de ar condicionados (central e split) e ventilação,
além de realizar a remoção e reinstalação dos aparelhos de ar
condicionado tipo Split. Recurso: Fonte 220 (Próprio). Valor total
estimado: R$ 848.006,29 (oitocentos e quarenta e oito mil e seis
reais e vinte e nove centavos). Período de contratação: 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado conforme inciso II, art 57, da Lei
nº 8.666/93.

<#ABC#208748#29#247103/>

José Almir de Carvalho
Pregoeiro
Protocolo 208748

Universidade Estadual de Goiás – UEG

<#ABC#208694#29#247043>

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Processo nº 201900022063416.
Extrato nº 050/2020
1- AS PARTES
O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO, Autarquia
Estadual, sediada nesta Capital na Av. 1ª Radial, n° 586, Setor
Pedro Ludovico, inscrito no CNPJ sob o n. 01.246.693/0001-60,
doravante denominado IPASGO, neste ato representado pelo seu
Presidente, Hélio José Lopes, inscrito no CPF sob n.º 348.125.98168 e portador do R.G. nº 1571585 - SSP/GO.
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA ,
CNPJ nº 07.797.967/0001-95, neste ato representada pelo Sr.
Rudimar Barbosa dos Reis, portador do RG nº 4086763-5 SESP-PR
e CPF n° 574.460.249-68.
2 - DO PROCESSO LICITATÓRIO
Fundamentado na Dispensa de Licitação nº. 018/2019, de acordo
com o inciso II, do art. 24 da Lei nº. 8.666/93, tendo entre si justo e
acordado, ao final assinado.
3 - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação ao contrato
de empresa especializada para a disponibilização de acesso a
banco de dados específico com informações atualizadas de preços
praticados no mercado, valores de referência e Atas de Registro de
Preços para servir de subsídio às contratações e aquisições a serem
realizadas pela Coordenação de Aquisição do IPASGO.
4 - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente Termo Aditivo será de 12
(doze) meses, compreendendo ao período de 03/12/2020 a
03/12/2021 e eficácia a partir da publicação resumida de seu extrato
no Diário Oficial do Estado, não podendo mais ser prorrogado em
conformidade com o inciso II, do art. 24 da Lei nº. 8.666/93.
5 - VALOR DO CONTRATO
O valor estimado do presente Termo Aditivo está orçado
em R$ 5.990,00 (cinco mil, novecentos e noventa reais),
devendo ser empenhado para o presente exercício o valor de R$
5.990,00 (cinco mil, novecentos e noventa reais) no programa
2020.18.61.04.122.4200.4213.03 (220) e elemento de despesa
3.3.90.40.41, constante do vigente orçamento do IPASGO, conforme
empenho nº 0410, datado de 18/11/2020.
<#ABC#208694#29#247043/>

Protocolo 208694
<#ABC#208748#29#247103>

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020
O Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado
de Goiás torna pública a realização do procedimento licitatório, cuja
cópia do Edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites
DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS
Assinado digitalmente pela ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL
CODIGO DE AUTENTICACAO: 1a961dcd

<#ABC#208765#29#247115>

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo nº: 201700020009792. Identificação do Instrumento:
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 120/2017. Partes: Contratante
- Universidade Estadual de Goiás, CNPJ nº 01.112.580/0001-71,
Contratada - DW Service Ltda - EPP, CNPJ nº 08.906.780/000145. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada
e credenciada pelo fabricante Xerox Corporation em prestação de
serviços de manutenção, suporte técnico e análise de sistema dos
equipamentos de marca Xerox. Objeto do Aditivo: Prorrogação
do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses,
sem reajuste contratual conforme estabelece o Decreto Estadual
nº 9.737/2020 e a supressão de, aproximadamente, 30% (trinta
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. Valor Global do
Aditivo: R$ 241.549,92 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e
quarenta e nove reais e noventa e dois centavos). Dotação Orçame
ntária:2020.31.62.12.364.4200.4.232.03. Natureza da Despesa:
3.3.90.39.20. Fonte: 100 - Recurso do Tesouro. Nota de Empenho:
2020.3162.022.00638 de 01/12/2020. Data de Assinatura do
Aditivo: 03/12/2020. Vigência: Início: 04/12/2020. Fim: 03/12/2021.
Anápolis, 03 de dezembro de 2020. Coordenação de Contratos da
UEG.
<#ABC#208765#29#247115/>

Protocolo 208765
<#ABC#208814#29#247170>

EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO
Processo nº : 202000020013598. Identificação do Instrumento:
Cessão de Uso Nº 16/2020. Partes: Cedente - Universidade
Estadual de Goiás, CNPJ nº 01.112.580/0001-71, Cessionária Universidade Federal de Goiás - UFG, CNPJ nº 01.567.601/000143. Objeto do Contrato: cessão de uso a título gratuito, em
condições especiais, das dependências e instalações da UEG
- Unidade Universitária de Ceres, para aplicação de provas de
concurso público da SANEAGO/2020. Data de Assinatura do
Contrato: 03/12/2020. Vigência: 15 (quinze) dias, a contar da data
da assinatura. Anápolis, 03 de dezembro de 2020. Coordenação
de Contratos da UEG.
<#ABC#208814#29#247170/>

Protocolo 208814
<#ABC#208627#29#246971>

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020
O Reitor da Universidade Estadual de Goiás torna pública a
homologação do Pregão Eletrônico nº 031/2020, objeto do processo
nº 202000020005406, cujo escopo é a aquisição de materiais
permanentes para melhoria da infraestrutura da UEG Unidade Universitária de Niquelândia e atender a demanda por equipamentos
de informática e eletrônicos dos cursos presenciais, Bacharelado
em Administração e Tecnologia em Mineração, dos cursos EaD
em parceria com o Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB e
da gestão acadêmica da UnU, com recursos oriundos de Emenda
Parlamentar do Deputado Antônio Gomide.

