
  

TERMO ADITIVO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 003/2020 DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE ELEVADOR, QUE 
ENTRE Sl, CELEBRAM A EMPRESA 
BRASILEIRA DE ELEVADORES 
LTDA E A AGÊNCIA GOIANA DE 
DEFESA AGROPECUÁRIA, 
MEDIANTE AS CLÁUSULAS E 
CONDIÇÕES QUE SE SEGUEM: 

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 de 08/11/2019, com sede na Avenida, 42 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 CONTRATADA, a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.982.490/0001-74, situada na Avenida C 11, nº 

804, Setor Sudoeste, Goiânia - GO, representada pela sua procuradora a Senhora ROBERTA 

XAVIER PELISSARI, brasileira, divorciada, advogada, portador do CPF nº 004.080.801-75 e 

da Cédula de Identidade nº 660.646, 22 Via, SSPITO, resolvem firmar o PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, Processo nº 
202000066000981, fundamentada na Lei Federal 8.666/1993 e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie e às cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO: 
O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar as Cláusulas Sexta, Sétima e Décima 
Segunda do Contrato Originário. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES: 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência previsto na Cláusula Décima Segunda do Contrato Originário, fica 

prorrogado em mais 12 (doze) meses, com início em 12/03/2021 e término em 12/03/2022. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — DO VALOR CONTRATUAL 
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto deste Instrumento, o 

valor mensal de R$ 553,14 (quinhentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos) e de 

R$ 6.637,68 (seis mil seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), pelo 
período de 12 (doze) meses. 
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ITEM UN QT ESPECIFICAÇÃO UNITÁRIO TOTAL 

MENSAL ANUAL 

ELEVADOR - MARCA: EMBRALEV — 

EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES 
LTDA — ME. Modelo: EBP1001. 

01 Ud 01 553,14 6.637,68 

Capacidade: 450 kg ou 06 Pessoas; 

TOTAL 6.637,68         
PARÁGRAFO TERCEIRO — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS: 
A despesa decorrente da presente licitação no presente exercício correrá à conta da seguinte 

Dotação Orçamentária: 2021.32.61.20.122.4200.4243.03, Natureza da Despesa: 3.3.90.39.15, 

Fonte 161, Nota de Empenho nº 070, datada de 4 de março de 2021, no valor de R$ 4.978,26 

(quatro mil novecentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos). E, nos exercícios 
seguintes, as despesas ocorrerão em dotações orçamentárias próprias. 

CLÁUSULA TERCEIRA - 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. 

CLÁUSULA QUARTA - 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. 

CLÁUSULA QUINTA - 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 SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente Instrumento será publicado pela AGRODEFESA, em resumo, no Diário Oficial do 

Estado, consoante o Art. 61, Parágrafo Unico da Lei 8.666/93. 
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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 testemunhas indicadas. 

Goiânia, q» de pene de 2021. 
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  GOVERNO DO ESTADO 

ANEXO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
ELEVADOR 

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- A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de 
Goiânia. 
4 - O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa. 

5 - A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do 
ordenamento jurídico ao mérito do litígio. 

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 D INISTRAÇÃO ESTADUAL 
(CCMA), e não implica e nem deverá ser interpretáda coro renúncia à arbitragem, nem 
afetará a existência, validade e eficácia resente cláúsula arbitral.       

  

Goiânia, 0y de” <-> de 2021. 

ROB VIER PELISSARI 
CONTRATADO 
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AUTARQUIAS
Agência Goiana de Defesa Agropecuária – 

AGRODEFESA
<#ABC#220547#27#261555>

AGRODEFESA 1.PROCESSO N° 202000066000981; 
2.MODALIDADE: Compra Direta - Solicitação de Aquisição nº 
74.645 e Licitação Número nº 46.226 - SEGPLAN; 3.IDENTI-
FICAÇÃO DO TERMO: Primeiro Termo Aditivo ao  Contrato nº 
03/2020; 4.OBJETO: Alterar as Cláusulas Sexta, Sétima e Décima 
Segunda do contrato Originário. 5.Vigência: Cláusula Segunda, 
§1° O prazo de vigência previsto na cláusula Décima Segunda 
do contrato Originário, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, 
com início em 12/03/2021 e término em 12/03/2022.6.Parágrafo 
Segundo: VALOR: R$ 553,14 (quinhentos e cinqüenta e três reais 
e quatorze centavos) mensais; 7.Parágrafo Terceiro: Recursos 
financeiros e Orçamentários: 2021.32.61.20.122.4200.4234.03, 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.15,  Fonte 161, Nota de Empenho 
n° 070, datada de 04 de março de 2021, no valor de R$ 4.978,26 
(Quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e seis 
centavos) e nos exercícios seguintes em dotações orçamentá-
rias próprias; 8.DATA DA ASSINATURA: 05/03/2021. 09.NORMA 
LEGAL: Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações, Lei Estadual nº 
17.928/2012, Lei Complementar do Estado de Goiás nº 117/2015 e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
<#ABC#220547#27#261555/>

Protocolo 220547

Agência Goiana de Infraestrutura e 
Transportes

<#ABC#220570#27#261580>

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021

A AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
- GOINFRA, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio 
designados pela Portaria Nº 003/2021, torna público, para 
conhecimento dos interessados que, em virtude de correção no 
quantitativo constante na oferta de compras, resolve adiar a abertura 
do certame, em sessão pública via COMPRASNET.GO, a partir das 
09:00 horas do dia 22 de março de 2021, referente ao PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 17/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONA-
DA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, INCLUINDO O SERVIÇO DE 
ENTREGA E O EMPRÉSTIMO DOS VASILHAMES, FORNECIDOS 
POR DEMANDA DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E 
TRANSPORTES - GOINFRA, SEUS ANEXOS, JARI E COMANDO 
DE OPERAÇÕES E DIVISAS- COD, relativo ao processo SEI nº 
202100036000283.

As demais informações permanecem inalteradas. O edital atualizado 
está disponível nos sites: www.comprasnet.go.gov.br e www.goinfra.
go.gov.br.

Goiânia, 08 de março 2021.

TAÍS HELENA MUSSE
Gerente de Licitação

<#ABC#220570#27#261580/>

Protocolo 220570

Departamento Estadual de Transito – DETRAN
<#ABC#220494#27#261496>

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho 
Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 
299/2008 e 619/2016, com a redação vigente, tendo em vista que 
os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, 
tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, parágrafo único,  do 
artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO, os proprietários e/
ou infratores dos veículos relacionados no(s) Edital(ais) da(s) pu-

blicação(ões) nº 45/2021, podendo ser interposta a DEFESA DA 
AUTUAÇÃO até a data indicada no mesmo edital, em qualquer 
Unidade do Vapt Vupt de Goiânia/GO ou do interior do Estado de 
Goiás ou no DETRAN/GO sede e CIRETRANS devendo, para tanto, 
apresentar requerimento devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, ou de documento 
que conste a placa do veículo e o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de identificação oficial que 
comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa 
jurídica documento que comprove a representação; c) procuração 
quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original e/ou cópia de 
outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para o es-
clarecimento dos fatos alegados. A defesa deverá ter somente um 
auto de infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR 
INFRATOR: 1) Caso o proprietário do veículo não seja o infrator, 
nos termos do art. 257 do CTB, poderá identificá-lo ao DETRAN-GO, 
até a data limite prevista neste Edital. Para tanto deverá preencher 
formulário próprio (disponível em www.detran.go.gov.br) 
acompanhado dos seguintes documentos: CONDUTOR INFRATOR: 
a) cópia reprográfica legível do documento de habilitação quando 
habilitado e/ou documento de identificação oficial. b) para condutor 
estrangeiro, além dos documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. PROPRIETÁRIO DO 
VEÍCULO: c) cópia reprográfica legível do documento de identifica-
ção oficial com fotografia e assinatura; d) cópia do CRLV; e) se o 
proprietário ou o condutor infrator possuir um representante legal, 
este deverá juntar o documento que comprove a representação 
(contrato social, procuração etc) e documento oficial de identificação 
com assinatura e foto; f) se o proprietário for pessoa jurídica e não 
tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, além 
dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado 
ao formulário cópia de documento em que conste cláusula de res-
ponsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e comprovante 
da posse do veículo no momento do cometimento da infração; g) se 
o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, e não tenha sido possível 
a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado ao formulário, 
o Ofício do representante legal do Órgão ou Entidade identifican-
do o condutor infrator, acompanhado de cópia de documento que 
comprove a condução do veículo no momento da infração. 2) 
Tratando-se de veículo de propriedade de pessoa jurídica ou leasing, 
será obrigatória a identificação do condutor infrator, sob pena de, 
não o fazendo, incorrer nas consequências definidas nos §§ 7 e 8 
do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A indicação do 
condutor infrator somente será acatada e produzirá efeitos legais 
se o formulário estiver corretamente preenchido, sem rasuras, 
com as assinaturas originais do condutor e proprietário do veículo, 
não estiver faltando os documentos solicitados, o requerente tiver 
legitimidade e não estiver fora do prazo. O requerente é responsável 
penal, cível e administrativamente pela veracidade das informações 
e dos documentos fornecidos.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS - Os formulários poderão ser 
retirados em qualquer Unidade do Vapt-Vupt ou pelo sítio www.
detran.go.gov.br e poderão ser encaminhados, dentro do prazo 
estabelecido pelo DETRAN/GO, via remessa postal para o endereço 
do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, por meio do 
DETRAN  da Unidade da Federação em que ocorreu a infração, ou 
entregue em qualquer de suas Unidades Administrativas existentes 
no território nacional (endereços e telefones podem ser obtidos no 
sítio www.detran.go.gov.br).
INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível em www.
detran.go.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados 
das infrações encontrados no sítio do DETRAN/GO é: placa, número 
do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobra-
mento, data de vencimento da notificação(data limite).

Goiânia, 8 de Março de 2021
Marcos Roberto Silva

Presidente do DETRAN/GO
<#ABC#220494#27#261496/>
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