Ano de 2022
N° PORTARIA
001/2022

002/2022

003/2022
004/2022
005/2022
006/2022

OBJETO
Regime de teletrabalho a partir do dia 19 de janeiro de 2022,
até segunda ordem.
Não haverá expediente nos dias 28 de fevereiro de 2022,
Segunda-feira de Carnaval, e 02 de março, Quarta-feira de
Cinzas, até as 14 horas, em função do assentimento ao
decreto n° 10.043, de fevereiro de 2022
Decreta a dispensa de licitação para o contrato com empresa
prestadora de serviço técnico especializado para a
manutenção dos equipamentos da GT.
N° RESERVADO E NÃO USADO AINDA
N° RESERVADO E NÃO USADO AINDA
Decreta a dispensa de licitação para para a aquisição de
máquina de fusão.

007/2022

Decreta a dispensa de licitação para para a aquisição de OTDR.

008/2022
009/2022
010/2022
011/2022

Decretando ponto facultativo na GT no dia 14/ 04/22.
Gestores dos contratos de Convênio.
Gestores dos contratos de Comodato.
Gestores dos contratos de Clientes.

012/2022

Gestores dos contratos de Terceiros e Prestadores de Serviços.

013/2022
014/2022
015/2022

Reformulação do comitê setorial.
Reformulação da secretaria executiva.
Decretando ponto facultativo na GT no dia 23/05/22.
Nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato de Convênio n°
003/2022, com a REDE SOCIAL.
Decretando ponto facultativo na GT no dia 17/ 06/22,
conforme o Decreto n°10.097, de 13 de junho de 2022.
Dispõe sobre a nomeação da servidora, Karen Barbosa, como
suplente da atividade de ouvidoria na Goiás Telecomunicações
S.A.-GOIASTELECOM
Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Empresa.
Dispõe sobre o feriado consagrado à fundação da Cidade de
Goiás, que fora tranferido para o dia 25 de julho de 2022,
conforme Decreto n°10.118, de 18 de julho de 2022.
Dispõe sobre a alteração da portaria 001/2019, de 13 de
fevereiro de 2019, para a substituição do presidente e do
membro da comissão permanente de licitações.
Dispõe sobre a alteração da portaria 023/2021, de 23 de
dezembro de 2021, para a substituição da secretária da
comissão permanente de trabalho.

016/2022
017/2022
018/2022
019/2022
020/2022

021/2022

022/2022

023/2022

024/2022

025/2022

026/2022

Dispõe sobre a alteração da portaria 012/2022, de 12 de abril
de 2022, para a substituição do gestor do contrato com a
torquato e ramos consultoria e assessoria ltda.
Dispõe sobre a outorga dos poderes jurídicos e decisórios,
relativos ao departamento comercial da GOIASTELECOM, ao
servidor Fabiano Costa.
Compra de equipamento técnico – ROUTER BOARD
(MIKROTIK) 750 GR3 HEX 880MHZ - ROUTER BOARD
(MIKROTIK) CLOUD CORE CCR.
DISPÕE SOBRE A FORMALIZAÇÃO DA NOMEAÇÃO DA
SERVIDORA WANDERLENE NASCIMENTO BARROS, COMO
RESPONSÁVEL TÉCNICA CONTÁBIL DA GOIÁS
TELECOMUNICAÇÕES S.A. - GOIASTELECOM, FEITA EM 01 DE
JULHO DE 2022.

