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Ratificação da Dispensa de Licitação nº 12/2019
No uso das atribuições que me são conferidas por lei, RATIFICO a Declaração de DISPENSA de
Licitação nº 12 / 2019, na íntegra, com fundamento no inciso XXII, do Artigo 24, da Lei Federal n°
8.666/93, visando à contratação da empresa CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D, CNPJ nº
01.543.032/0001-04, para fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura de tarifa -
sazonal – Modalidade Horário Verde, Subgrupo Tarifário A4 (alta tensão), para uso exclusivo na
respectiva unidade consumidora, em conformidade com as disposições do Termo de Referência e seus
anexos; desenvolvimento da atividade da administração pública de forma continuada, com recebimento de
energia em tensão (alta) superior a 2,3 kilovolts, com transformador próprio e exclusivo para esta unidade
consumidora; com tensão de fornecimento 13800 V, para tensão da medição 380V e com potência da
subestação 112,50 KVA, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite máximo de
60 (sessenta) meses, sendo o valor anual da contratação de R$ 128.946,00 (cento e vinte e oito mil,
novecentos e quarenta e seis reais), nos termos do processo nº 201900005013097.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, em GOIANIA
- GO, aos 28 dias do mês de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MAGALHAES D ABADIA, Secretário (a) de
Estado, em 29/08/2019, às 09:29, 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 8792696
e o código CRC 3172F308.
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