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TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 020/2019 DE LOCAÇÃO
DE IMÓVEL QUE ENTRE SI FAZ COMO
LOCADORA, A AGÊNCIA GOIANA DE
DEFESA AGROPECUÁRIA :
AGRODEFESA E COMO LOCADOR,
JACOM CANDIDO DE OLIVEIRA, NA
FORMAABAIXO:

A AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA,inscrita no

CNPJ nº 06.064.227/0001-87, pessoa jurídica de direito público interno, entidade
autárquica, criada pela Lei Estadual nº 14.645, de 30/12/2003, com estrutura básica de
funcionamento definida pelo Decreto Estadual nº 9.550/2019 de 08/11/19, com sede
na Avenida, 4º Radial, Quadra 60, Lotes 01/02, Setor Pedro Ludovico, Goiânia-Go -

CEP: 74.830-130, doravante denominada simplesmente LOCATÁRIA, neste ato

representado por seu presidente, o Sr. JOSÉ ESSADO NETO,brasileiro, casado,
empresário, CPF: 015.866.531-72, RG nº 130500 SSP/GO,residente e domiciliado na
cidade de Inhumas, Estado de Goiás, nomeado pelo Decreto de 14 de fevereiro de

2019, publicado no DOE em 15/02/2019 e de outro lado, doravante designado apenas

LOCADOR, a Sr. JACOM CANDIDO DE OLIVEIRA CPF nº 092.874.341-15,
brasileiro, residente e domiciliado na cidade de São Domingos, Estado de Goiás, nos
termos do processo nº 201900066007933, celebram PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO

CONTRATO DE LOCAÇÃO, obedecidas as disposições da Lei n. 8.666, de 21/06/93, e suas
alterações posteriores:

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar as Cláusulas Segunda, Terceira, Quinta e
Décima Primeira do Contrato Originário.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

PARÁGRAFO PRIMEIRO- DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do Contrato Originário, fica prorrogado em
mais 12 (doze) meses, com início em 12/12/2020 e término em 12/12/2021, nos termos do
art. 57, Il da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DO VALOR MENSAL
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O valor do aluguel mensal previsto na Cláusula Terceira do Contrato Originário fica alterado

para R$ 623,52 (seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos), a ser pago

pontualmente, até o 10º. (décimo) dia do mês subsequente ao vencido, através de Ordem de

Pagamento, emitida pela Gerência de Gestão, Planejamento e Finanças da AGRODEFESA,
em conta bancária informada nosautos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - DO VALOR DO CONTRATO
O valor total do contrato previsto na Cláusula Quinta do Contrato Originário, após negociação é

da ordem de R$ 7.482,24 (sete mil quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro

centavos).

PARÁGRAFO QUARTO - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Dotação Orçamentária: 2020.32.61.20.609.1035.2121.03; Fonte: 100; Elemento de Despesa:
36; Natureza: 3.3.90.36.05, mediante a Nota de Empenho nº 160 de 30 de novembro de 2020,

no valor de R$ 394,90 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa centavos).

PARÁGRAFO QUINTO - DAS OBRIGAÇÕES:
O disposto na Cláusula Décima Primeira do contrato originário passará a ter a seguinte

redação: Correrá por conta do LOCADOR os impostos e taxas que recaiam ou venham a

recair sobre o imóvel locado, excluídas as taxas de água, energia elétrica, esgoto e telefone.

PARÁGRAFO SEXTO - A LOCATÁRIA obriga-se a destinar o imóvel locado à instalação e
funcionamento de uma Unidade Operacional da AGRODEFESA (unidade sanitária oficial, Lei

n. 8.245/91, art. 53), com as adaptações que ficam autorizadas, reparadas ao final, incluindo

uso de letreiros e/ou placas identificadoras, sendo expressamente vedada à sublocação, salvo

com prévio e expresso consentimento do LOCADOR.

PARÁGRAFO SÉTIMO -— - Este Contrato poderá ser rescindido pelas partes, amigavelmente

e/ou nos casos deinfrações contratuais ou legais, comoprevisto na Lei n. 8.666/93 e na Lein.
8.245/91, sem prejuízo de outros dispositivos legais aplicáveis.

PARÁGRAFO OITAVO - DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. As controvérsias eventualmente

surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes desta

licitação, chamamento público ou procedimento congênere, serão submetidas à tentativa de

conciliação ou mediação no âmbito da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da
Administração Estadual (CCMA), na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da

Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018.

PARÁGRAFO NONO - DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. Os conflitos que possam surgir
relativamente ao ajuste decorrente desta licitação, chamamento público ou procedimento
congênere, acaso não puderem ser equacionados de forma amigável, serão, no tocante aos
direitos patrimoniais disponíveis, submetidos à arbitragem, na forma da Lei nº 9.307, de 23 de

setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-
se desde já para o seu julgamento a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes
para indicar os árbitros e renunciando expressamente à jurisdição e tutela do Poder Judiciário
para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do
Contrato Originário, não modificadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA- DA PUBLICAÇÃO
O presente instrumento será publicado pela AGRODEFESA, em resumo, no Diário Oficial do

Estado, consoante o art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93.
E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Contrato, em quatro (04) vias,

de igual teor e forma, para que produza os necessários efeitos legais, fazendo-o na presença
das testemunhasindicadas.

Goiânia, 0/ de NCZEMBto de 2020

JACOMXLANDIDO DE OL

LOCAD
     

   
 

LOCATÁRIA-
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ANEXO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UNIDADE DE SÃO DOMINGOS
1 - Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste ajuste,

ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais

disponíveis, e que não seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da

realização de tentativa de conciliação ou mediação), deverá ser resolvida de forma

definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regência da CÂMARA DE

CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
(CCMA).

2 - A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA) será composta por Procuradores do Estado,

Procuradores da Assembléia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na
OAB/GO, podendo funcionar em Comissões compostas sempre em número ímpar

maior ou igual a 3 (três) integrantes (árbitros), cujo sorteio se dará na forma do art. 14

da Lei Complementar Estadual nº 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuízo da
aplicação das normas de seu Regimento Interno, onde cabível.

3 - À sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de
Goiânia.

4 - O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa.

9 - À arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do
ordenamento jurídico ao mérito dolitígio.

6 - Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o

seu Regimento Interno) da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E

ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), na Lei nº 9.307, de 23 de
setembro de 1996, na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar

Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual nº 13.800, de 18 de janeiro
de 2001, constituindo a sentença título executivo vinculante entre as partes.

7 - A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sítio eletrônico

oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em
lei.

8 - As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais
necessárias, incluindo a execução da sentença arbitral. A eventual propositura de

medidas judiciais pelas partes deverá ser imediatamente comunicada à CÂMARA DE

CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
(CCMA), e não implica e nem deverá ser interpretada como renúncia à arbitragem, nem
afetará a existência, validade e eficácia da presente cláusula arbitral.

jê ia, O! de DE/EMBlede 2020.  
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ANO 184 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.448

RESOLVE:
Art. 1º - Designar a servidora Anne Karoline Pureza Inácio, 

inscrita sob o CPF.: 032.673.571-28, ocupante do cargo de Gerente, 
lotada na Gerência de Compras e Apoio Administrativo, para, sem 
prejuízo de suas funções, atuar como Gestora do contrato, que tem 
como objeto a prestação de serviço de de Vigilância e Segurança 
Armada no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Art. 2º - A servidora desenvolverá as atividades descritas 
acima sem prejuízo das suas atribuições.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
Gabinete do Presidente da GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA 

ESTADUAL DE TURISMO, aos 10 dias do mês de dezembro de 
2020.

Documento assinado eletronicamente por FABRICIO BORGES 
AMARAL, Presidente, em 11/12/2020, às 14:04, conforme art. 2º, § 
2º, III, “b”, da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
<#ABC#210014#25#248650/>

Protocolo 210014

Agência Goiana de Assistência Técnica,  
Extensão Rural E Pesquisa Agropecuária – 

EMATER
<#ABC#209970#25#248603>

Aviso de Licitação

Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária - EMATER, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão na forma 
Eletrônica, tipo Menor Preço por Item.
Processo: 202012404000758 - Pregão Eletrônico nº 008/2020 - 
EMATER
Objeto: Aquisição de 50 (cinquenta) Note Book para atender ao 
CONVÊNIO MAPA Nº 893382/2019, celebrado com a UNIÃO, por 
intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) e a Agencia Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária (EMATER), cujo objeto é a estruturação de 
entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER).
Valor estimado: R$ 290.678,50 -  Fonte de Recurso: 220/Estadual 
e 290/Federal
Data de início da apresentação das propostas e documentos de 
habilitação: A partir das 14hs do dia 14/12/2020
Data da abertura: 30/12/2020 às 09h, hora oficial de Brasília, no site:  
www.comprasnet.go.gov.br
Download do Edital: www.comprasnet.go.gov.br   e  www.emater.
go.gov.br  
Maiores informações: Fone (62) 3201-8169 - Comissão Permanente 
de Licitação.
Goiânia/GO,11 de dezembro 2020.
Tatiana Teodoro Zoccoli - Pregoeira
<#ABC#209970#25#248603/>

Protocolo 209970

Agência Goiana de Defesa Agropecuária – 
AGRODEFESA

<#ABC#209987#25#248624>

AGRODEFESA - 1.PROCESSO N° 201900066007933; 
2.MODALIDADE: Contrato de Locação de Imóvel; 3.IDENTIFI-
CAÇÃO DO TERMO: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019; 
4.OBJETO: Alterar as cláusulas Segunda, Terceira, Quinta e Décima 
Primeira do Contrato Originário; 5.ALTERAÇÕES: §1° VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses, com início em 12/12/2020 a 12/12/2021; § 
4° VALOR: R$ 7.482,24 (Sete mil, quatrocentos e oitenta e 
dois reais e vinte e quatro centavos); Dotação Orçamentária: 
2020.32.61.20.609.1035.2121.03; Fonte: 100; Elemento de 
Despesa: 36; Natureza: 3.3.90.36.05; Nota de Empenho n° 160 de 
30/11/2020, no valor de R$ 394,90 (Trezentos e noventa e quatro 
reais e noventa centavos); 6.DATA DA ASSINATURA: 02/12/2019 
7.NORMA LEGAL: Lei federal 8.666/93 e suas alterações.
<#ABC#209987#25#248624/>

Protocolo 209987

<#ABC#210010#25#248644>

AGRODEFESA 1.PROCESSO N° 202000066009296; 
2.MODALIDADE: Dispensa de Licitação; 3.IDENTIFICAÇÃO 
DO TERMO: Contrato nº 18/2020; 4.OBJETO: Contratação de 
Serviços de Banco de Preços; 5.VALOR: R$ 8.975,00  (oito mil, 
novecentos e setenta e cinco reais); 6.PARTES: AGRODEFESA, 
CNPJ: 06.064.227/0001-87 como Contratante e empresa NP 
CAPACITAÇÕES E SOLUÇOES TECNOLÓGICAS LTDA, CNPJ: 
07.797.967/0001-95 como Contratada; 7.VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses, contados da sua assinatura e eficácia, após a publicação 
no Diário Oficial do Estado de Goiás; 8.DOTAÇÃO ORÇAMENT
ARIA:2020.32.61.20.609.1035.2121.03; Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.02; Fonte:100; NE: 162 de 30 de novembro de 2020. E nos 
exercícios seguintes, as despesas ocorrerão em dotações orçamen-
tárias próprias; 9.DATA DA ASSINATURA: 11/12/2020 10.NORMA 
LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei federal 8.666/93.
<#ABC#210010#25#248644/>

Protocolo 210010

Departamento Estadual de Transito – DETRAN
<#ABC#209921#25#248545>

Portaria 1504/2020 - DETRAN
O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de 

Goiás - DETRAN/GO, no uso de suas atribuições legais e regulares, 
e considerando os termos da Lei Federal nº 9.503/1997 do CTB - 
Código de Trânsito Brasileiro; 

Considerando as regulamentações que constam nas 
Resoluções do CONTRAN nº 358/2010, nº 158/2004 e nº 169/2005;

Considerando a necessidade de regulamentar as 
atividades das Bancas Examinadoras e a Banca de Legislação de 
Trânsito desta Autarquia;

Considerando que o candidato à obtenção da habilitação 
para conduzir veículo automotores deve se submeter, dentre 
outros, aos exames teórico-técnicos de legislação e de prática de 
direção veicular aplicados pelas Bancas, conforme dispõe o Art. 
147 e seguintes do CTB, e legislação correlata;

Considerando a necessidade de se estabelecer normas e 
critérios complementares para a composição e a operacionalização 
das Bancas Examinadoras de Trânsito e Legislação de Trânsito, 
em processo de habilitação do condutor de veículo automotor, de 
competência desta Autarquia;

Considerando a importância da atuação dos presidentes 
e examinadores no processo de avaliação dos candidatos em 
processo de habilitação para condução de veículos automotores;

Considerando o manual da banca examinadora na sua 
última revisão; e

Considerando o disposto no processo SEI 
202000025086650.

RESOLVE:
Art. 1º Cabe ao Primeiro Presidente da Banca 

examinadora de Prática de Direção, exercer suas funções de 
acordo com os princípios da ética, civilidade, discrição, urbanidade 
e cordialidade perante as pessoas envolvidas direta ou indiretamen-
te nas atividades em questão, atribuindo-lhe:

I - pegar as provas na Gerência de Habilitação na Co-
ordenadoria da Banca Examinadora, em horário de expediente, 
conforme a data da banca a ser realizada, de forma que sempre 
respeitando o tempo provável para que o presidente faça a logística 
da mesma;

II - entrar em contato com os examinadores escalados, 
detalhando aos mesmos o horário de saída da Coordenadoria de 
Transportes desta Autarquia;

III - fazer a abertura da Banca Examinadora da seguinte 
forma:

a) colher as assinaturas dos membros da Banca 
Examinadora na folha de frequência;

b) orientações para a eficiência e a eficácia para a 
condução dos trabalhos da Banca para o segundo presidente e 
examinadores;

c) escala do(s) examinadores de percurso das provas 
categoria B, C, D e E, baliza e aclive e escala do(s) examinadores 
categoria A;

d) distribuição equitativa das provas para os examinadores 
de percurso;
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