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ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

 
 
 

CONTRATO Nº 1/2021 - AGRODEFESA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS
MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), LONGA DISTÂNCIA
INTERNACIONAL (LDI), ROOMING INTERNACIONAL, INTERNET MÓVEL, COM
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, EM REGIME DE
COMODATO QUE ENTRE SI, CELEBRAM A EMPRESA TIM S/A  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 n°
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, publicado no DOE de 07/11/2011, com sede na Avenida 4ª Radial, Qd. 60, Lt. 01/02, Setor Pedro
Ludovico, Goiânia/GO, CEP: 74.830-130, neste ato, representada 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 TIM S/A, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.421.421/0001-11, com sede na Avenida João Cabral de
Mello Neto, nº 850, bloco 001, Sala 1.212, Bairro Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro – no Estado do
Rio de Janeiro, representada pelo o Sr. ANDRE BRANDOLISE FORESTO, Engenheiro, casado,  portador do
RG nº 20.839.689-5/SSP/SP, inscrito no CPF nº 216.944.728-84, resolvem firmar o presente Contrato de
serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades Local, Longa Distância Nacional
(LDN),Longa Distância Internacional (LDI), Roaming Internacional e Internet Móvel, com fornecimento
de equipamentos de telecomunicações, em regime de comodato, como “CARONA” nos termos do Processo 
nº 040.000.32768/2019-11 da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal e Processo nº
20210006600000233 - AGRODEFESA,  através de licitação Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços
nº 86/2020, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS –  nº 260/2020- COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF,
fundamentada na Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações,  Lei Estadual nº 17.928/2012 e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie e às cláusulas e condições seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

A contratação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades Local, Longa Distância Nacional
(LDN), Longa Distância Internacional (LDI), Roaming Internacional e Internet Móvel, com fornecimento de 40
(quarenta) equipamentos de telecomunicações, em regime de comodato.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DESCRIÇÃO, QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES DO
EQUIPAMENTO.
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Item Descrição Ud Qt.

 

01

MODELO – LGK41S

 

1. Aparelho tipo Smartphone 
2. Sistema Android 9 ou superior 
3. Rede quadriband (850/900/1800/1900) 
4. Display colorido de resolução com, no mínimo, 720 x
1560 pixel e com 16 milhões de cores 
5. Tamanho de tela de, no mínimo, 6 polegadas
(diagonal) 
6. Envio e recebimento de SMS (Short Message Service)
e MMS (Multimedia Messaging Service) 
7. Processador 8 core de 64 bites 
8. Memória RAM, mínima de 2 GB 
9. Dual Sim 
10. Chamada em espera 
11. Alerta vibratório 
12. Suporte para acesso à Internet em alta velocidade, 4g
ou superior 
13. Antena Integrada 
14. Viva-voz 
15. Câmera traseira de 12 megapixels ou superior 
16. Câmera frontal de 8 megapixels ou superior 
17. Carregador bivolt automático 
18. Capacidade de memória interna de, no mínimo, 32
GB 
19. Calculadora 
20. Atualização automática da data e hora 
21. Fone de ouvido 
22. Bateria Ion-Litio recarregável, mínimo 3000 mAh 
23. Bloqueio de Teclado 
24. Suporte HTML e xHTML 
25. Bluetooth/USB
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, PRAZO DE ENTREGA E
LOCAL DE RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS.

A entrega dos objetos deverá ser realizada em sua totalidade, respeitada a totalidade da aquisição.

Parágrafo Primeiro – A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste contrato, ao estabelecido no ato
convocatório da licitação, às Instruções Normativas estabelecidas pela ANATEL, bem como às obrigações
assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA dirigida à CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo – A CONTRATANTE é a responsável pela guarda dos aparelhos de telefones móveis,
modems e seus acessórios recebidos em Comodato.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA deverá entregar os aparelhos de telefones móveis, modems e seus
acessórios, em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho e assinatura do Contrato.
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Parágrafo Quarto – A CONTRATADA deverá entregar os aparelhos de telefones móveis, modems e seus
acessórios na Gerência de Tecnologia da AGRODEDESA, situada na  Avenida 4ª Radial, Quadra, 60, Lotes.
01/02, Setor Pedro Ludovico, Goiânia/GO.

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Termo de Referência e na Proposta Comercial, a
CONTRATADA se obriga à:

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se obriga a prestar assistência técnica dos objetos contratados
conforme definido no Termo de Referência.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA declara que os objetos são novos e de primeiro uso e em linha de
fabricação

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA é a responsável por todas as despesas de transporte dos objetos,
quando os mesmos forem consertados e ou revisados em outro local;

Parágrafo Quarto – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente instrumento, devendo, portanto,
executar diretamente todas as atividades necessárias ao cumprimento do objeto deste contrato, salvo se
expressamente autorizado pela CONTRATANTE.

Parágrafo Quinto – No caso de retirada dos objetos para outro local a CONTRATADA, deverá solicitar
autorização do gestor do contrato, assumindo todo ônus administrativo, civil e penal por eventuais danos ou
extravio dos equipamentos;

Parágrafo Sexto – Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Parágrafo Sétimo – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução dos serviços contratados.

Parágrafo Oitavo – Considerar que a ação de fiscalização da CONTRATANTE de maneira alguma exonera a
CONTRATADA de suas responsabilidades;

Parágrafo Nono - Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade ocorrida na execução
dos serviços, prestando os devidos esclarecimentos e/ou informações necessárias para a solução da mesma;

Parágrafo Décimo - Aceitar, nas mesmas condições da licitação, os acréscimos ou supressões, nos termos do §
1º do Artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A AGRODEFESA, por sua vez, obriga-se a:

Parágrafo Primeiro - Efetuar os pagamentos dos objetos, de acordo com os valores convencionados na
Cláusula Sexta do presente instrumento, dentro do prazo estipulado, desde que atendidas as formalidades
previstas;

Parágrafo Segundo - Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre irregularidades observadas
na execução do objeto

Parágrafo Terceiro - Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, através do gestor do Contrato.

Parágrafo Quarto - Recusar qualquer serviço que esteja em desacordo com as normas dos fabricantes dos
objetos;
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Parágrafo Quinto - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços, permitindo o acesso dos empregados da mesma nas dependências da AGRODEFESA para a correta
execução do contrato;

Parágrafo Sexto -  Nomear o Gestor do Contrato, que deverá observar as disposições do Art. 52 da Lei Estadual
nº 17.928/12.

 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO.

O valor do presente Contrato é de R$ 2.205,50 (dois mil duzentos e cinco reais e cinquenta centavos), por
mês, perfazendo um total de R$ 26.466,00 (vinte e seis mil quatrocentos e sessenta e seis reais), pelo período
de 12 (doze) meses, já inclusos todos os impostos, contribuições fiscais, encargos sociais trabalhistas,
previdenciários e administrativos, e demais despesas diretas e indiretas em decorrência deste Contrato.

Parágrafo Primeiro - Preço contratado, de acordo com a Proposta Comercial da CONTRATADA:

 

Item Descrição Ud Qt. Valor
Unitário Valor Mensal Valor Anual

01

LINHA DE VOZ, Descrição:
Ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio
de SMS e MMS ilimitados,
acesso à caixa postal/secretária
eletrônica ilimitado, franquia
mínima de dados de 20GB, com
fornecimento de smartphone
tipo 2 em comodato e SIM
CARD, Características
Adicionais: demais
especicações, conforme Termo
de Referência.

Assinatura
Mensal 40 37,80 1.512,00 18.144,00

02

LINHA DE DADOS,
Descrição: Franquia mínima de
20GB, com fornecimento de
modems 4G e SIM CARDs,
Características Adicionais:
demais especicações conforme
Termo de Referência.

Assinatura
Mensal 25 19,90 497,50 5.970,00

03 Serviço de Gestão. Assinatura
Mensal 40 4,90 196,00 2.352,00

 Total    2.205,50 26.466,00

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS:
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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: 3.3.90.39.32, Fonte 161, Nota de
Empenho n° 084 datada de 05/04/2021 no valor de R$ 19.481,91 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e um
reais e noventa e um centavos). E, nos exercícios seguintes, as despesas ocorrerão em dotações orçamentárias
próprias.

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO:

O pagamento será realizado mensalmente, de acordo com os serviços prestados no período, mediante
apresentação da Nota Fiscal/Fatura na Gerência de Informática, contendo a descrição dos serviços executados,
com o respectivo preço unitário e total;

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a protocolização e aceitação pela
AGRODEFESA da Nota Fiscal/Fatura correspondente aos produtos entregues, devidamente atestada pelo
Gestor do Contrato, na Caixa Econômica Federal.

Parágrafo Segundo - Para efeito de liberação do pagamento, a regularidade jurídica e fiscal deverá ser
comprovada pelos documentos hábeis ou por meio do Certificado de Registro Cadastral – CRC, e outros
documentos que possam ser considerados pertinentes pelo Setor Financeiro da AGRODEFESA.

Parágrafo Terceiro - A fatura contendo incorreções será devolvida à empresa, no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, com as razões da devolução apresentadas formalmente, para as devidas retificações.

Parágrafo Quarto -  Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, será a mesma
restituída à CONTRATADA para as correções necessárias, devendo ser alteradas as datas de vencimento, não
respondendo a AGRODEFESA por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos
correspondentes; o prazo para o pagamento estipulado acima passará a ser contado a partir da data da sua
reapresentação.

 

CLÁUSULA NONA – DO GESTOR DO CONTRATO

A gestão deste contrato ficará a cargo de servidor especialmente designado por ato próprio do Presidente da 
AGRODEFESA

 

CLÁUSULA DÉCIMA  - DAS PENALIDADES E MULTAS:

Parágrafo Primeiro - Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelos não cumprimentos dos
compromissos acordados poderão ser aplicados, a critério da AGRODEFESA, as seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a
AGRODEFESA;

Parágrafo Segundo - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato ou instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato ou instrumento equivalente, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a
Administração e será descredenciado do CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais;
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Parágrafo Terceiro  - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou
instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das penalidades referidas nesse item, a multa de mora,
graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

a)10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento total
da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho,
dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

b)0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;

c)0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo.

Parágrafo Quarto - Além das penalidades acima citadas, a CONTRATADA ficará sujeita ainda, no que
couberem, às demais penalidades referidas no Edital e no Capítulo IV da Lei n. 8.666/93.

Parágrafo Quinto - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pela AGRODEFESA, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

Parágrafo Sexto - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA vencedora juntamente com a de multa, descontado-a dos
pagamentos a serem efetuados.

Parágrafo Sétimo - As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com
a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da intimação do ato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA GARANTIA CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - Para segurança do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA prestará
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis
contados da assinatura do Contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades previstas no art. 56, §1º, da Lei
nº8.666/93, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento das seguintes ocorrências:

Parágrafo Segundo - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento
das demais obrigações nele previstas;

Parágrafo Terveiro - Prejuízos causados à AGRODEFESA ou a terceiro, decorrente de culpa ou dolo durante
a execução do Contrato;

Parágrafo Quarto - Multas moratórias e punitivas aplicadas pela AGRODEFESA à CONTRATADA;

Parágrafo Quinto - Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
CONTRATADA.

Parágrafo Sexto -  A garantia deverá ser renovada a cada prorrogação e integralizada em até 5 (cinco) dias
úteis, a contar da assinatura do Termo de Prorrogação, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou
quando houver redimensionamento no valor contratual, de modo que corresponda a 5% (cinco por cento) do
valor global do Contrato.

Parágrafo Sétimo - A garantia deverá vigorar por mais 3 (três) meses, após o término da vigência do
Instrumento Contratual.

Parágrafo Oitavo -  A garantia prestada pela CONTRATADA será restituída automaticamente ou por
solicitação, somente quando comprovados:

- Integral cumprimento de todas as obrigações contratuais;
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 - Recolhimento de multas punitivas, se for o caso;

- Pagamento das obrigações trabalhistas, inclusive verbas rescisórias, bem como dos encargos previdenciários e
do FGTS, decorrentes da contratação;

Parágrafo Nono - A garantia oferecida na modalidade fiança bancária, deverá:

- Ser concedida nos termos e condições autorizadas pelo Banco Central do Brasil;

- Ser concedida pelo valor integral exigido para a fiança;

- Conter renúncia expressa ao benefício de ordem;

- Estabelecer prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento;

- Ser irretratável, salvo no caso de substituição por outra modalidade de fiança, nos termos do art. 56 da Lei
8.666/1993, previamente aprovado pelo CONTRATANTE.

- Na modalidade de garantia por títulos da dívida pública, estes deverão ter valor de mercado compatível com o
valor a ser garantido, preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal,
como aquelas previstas no art. 2º, da Lei nº 10.179/2001.

- A garantia oferecida na modalidade caução em dinheiro, deverá ser depositada nominal à CONTRATANTE,
em instituição bancária informada previamente, para os fins específicos a que se destine, sendo o recibo de
depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência.

- A garantia oferecida na modalidade de seguro-garantia, deverá constar expressamente da apólice, a cobertura
de eventuais demandas trabalhistas e previdenciárias nas quais a CONTRATANTE responda solidariamente ou
subsidiariamente com a CONTRATADA.

Parágrafo Décimo - A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a CONTRATADA  pagou
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação e, caso esse pagamento não ocorra até o fim
do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia poderá ser utilizada para o pagamento
dessas verbas trabalhistas diretamente pela AGRODEFESA ou por meio da Justiça do Trabalho.

Parágrafo Décimo Primeiro - A CONTRATADA apresentou comprovante de prestação de garantia
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, na modalidade de seguro
garantia, no valor de R$ 1.323,30 (um mil trezentos e vinte e três reais e trinta centavos).

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  – DA RESCISÃO

Este Contrato poderá ser rescindido administrativamente com fundamento no art. 77 da Lei nº. 8.666, de 1993,
hipótese em que a CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, conforme o determina o inciso
IX do art. 55 da Lei nº. 8.666/93.

Parágrafo Primeiro - Este Contrato poderá ser rescindido, na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no
art. 78 da Lei nº. 8.666/93; podendo ser:

a) unilateralmente pela CONTRATANTE, na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII
e XVII do art. 78 da Lei nº. 8.666, de 1993;

b) por acordo entre as partes;

c) judicialmente, nos termos da legislação.

Parágrafo Segundo - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Terceiro - A rescisão unilateral acarretará as consequências previstas no art. 80 da Lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Este Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura e eficácia a partir da
publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do artigo 57 da
Lei 8.666/93.

Parágrafo Primeiro - O reajuste será anual, após o período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
celebração, mediante a aplicação dos índices e percentuais divulgados pela ANATEL, nos termos da Resolução
nº 539 de 03/08/2009, qual seja, Índice de Serviço de Telecomunicações IST, desde que ocorra a prorrogação do
prazo contratual.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente instrumento será publicado pela AGRODEFESA, em resumo, no Diário do Estado de Goiás,
consoante dispõe o art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

 

CLÁUSULA DÉCIMA  QUINTA – DO FORO

As partes de comum acordo elegem o foro da cidade de Goiânia, para dirimir as duvidas oriundas da execução
do presente Contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justa e pactuadas, firmam o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo identificadas.

 

GOIANIA, 08 de abril de 2021.

Documento assinado eletronicamente por JOSE ESSADO NETO, Presidente, em 09/04/2021, às 08:40,
conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por Andre Brandolise Foresto, Usuário Externo, em 12/04/2021,
às 17:54, 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
000019706843 e o código CRC 0C333BA3.

 
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

AVENIDA 4ª RADIAL S/N Qd.60 Lt.1-2 - Bairro SETOR PEDRO LUDOVICO - CEP 74830-130 -
GOIANIA - GO - VIELA ,PRAÇA CENTRAL

 

Referência: Processo nº 202100066000233 SEI 000019706843

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000019706843&crc=0C333BA3
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Secretaria de Estado de Indústria,  Comércio 
e Serviços

<#ABC#226219#21#268163>

Portaria 096/2021 - SIC
Designação de servidora para a função que 
especifica.

O Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, 
no uso de suas atribuições legais e, considerando o disposto no Art. 
40, §1º, inciso VI da Constituição Estadual, e Art. 56, inciso VI, da Lei 
Estadual n.º 20.491 de 25 de junho de 2019, observado os Decretos 
3.822/92 e 5.265/00;

RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora GISELE BARRETO 

LOURENÇO, CPF/ME nº 012.980.357-08, ocupante do cargo de 
Subsecretária de Fomento e Competitividade desta Secretaria 
de Indústria, Comércio e Serviços, para presidir as reuniões do 
Conselho Deliberativo do PRODUZIR, da Comissão Executiva do 
PRODUZIR e do Conselho Deliberativo do CD/FOMENTAR, nas 
faltas e impedimentos do seu titular, podendo para tanto proferir voto 
de qualidade, conforme dispõe a legislação em vigor.

Art. 2º No exercício da presente designação por meio 
deste ato deverão ser observados as disposições legais pertinentes.

Art. 3° Esta Portaria entra o vigor na data de sua assinatura.
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, em Goiânia, aos 12 dias 
do mês de abril de 2021.

JOSÉ ANTÔNIO VITTI
Secretário de Indústria, Comércio e Serviços

<#ABC#226219#21#268163/>

Protocolo 226219
<#ABC#226369#21#268347>

EXTRATO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

017/2020
Processo nº: 2020.1760.400.2037. Objeto: Modificação de suas 
especificações (Cláusula Segunda), para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos, com fulcro no art. 65, I, “a” da Lei nº 
8.666/93. Consiste na prestação de serviço de manutenção e de 
desenvolvimento de sistema de informação e de infraestrutura de 
tecnologia da informação e da comunicação. Partes: Contratante: 
Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços; Contratada: TITCS 
INFORMÁTICA LTDA., CNPJ/MF nº 11.011.091/0001-87. Demais 
informações do ajuste inicial permanecem inalteradas.

Goiânia, 13 de abril de 2021.

José Antônio Vitti
Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviços

<#ABC#226369#21#268347/>

Protocolo 226369
<#ABC#226430#21#268416>

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

Pelo presente e no uso das atribuições legais, com fundamento 
no artigo 49 da Lei nº 8.666/93, resolver REVOGAR em todos os 
seus termos, por interesse da administração, o processo licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico sob nº 001/2020, Processo 
nº 2020.1760.400.0228, cujo objeto consistia na contratação de 
empresa para prestação de serviços de montagem e desmontagem 
de estande, para realização do evento na TECNOSHOW 2020, na 
cidade de Rio Verde/GO, em detrimento da situação epidemiológica 
mundial e brasileira, ocasionada pelo coronavírus (Covid-19).

Goiânia, em 13 de abril de 2021.

José Antônio Vitti
Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviços

<#ABC#226430#21#268416/>

Protocolo 226430

Secretaria de Estado da Retomada
<#ABC#226276#21#268239>

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/2021

PROCESSO 202119222000203; PARTÍCIPES: SECRETARIA DE 
ESTADO DA RETOMADA, CNPJ 37.992.607/0001-05; MUNICÍPIO 
DE GOIANIRA - GO, CNPJ 01.291.707/0001-67; OBJETO: 
Manutenção do Posto de Atendimento ao Trabalhador - UAT/
SINE/GO, já existente no município, com a finalidade de atender 
as necessidades do Trabalhador/Empregador; VALOR TOTAL: sem 
repasse; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 116, 8.666/93; OUTORGADO 
POR: JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, Procuradora-Geral do 
Estado, em 05.04.21.
<#ABC#226276#21#268239/>

Protocolo 226276
<#ABC#226278#21#268243>

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 003/2021

PROCESSO 202119222000209; PARTÍCIPES: SECRETARIA DE 
ESTADO DA RETOMADA, CNPJ 37.992.607/0001-05; MUNICÍPIO 
DE CATALÃO - GO, CNPJ 01.505.643/0001-50; OBJETO: 
Manutenção do Posto de Atendimento ao Trabalhador - UAT/
SINE/GO, já existente no município, com a finalidade de atender 
as necessidades do Trabalhador/Empregador; VALOR TOTAL: sem 
repasse; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 116, 8.666/93; OUTORGADO 
POR: JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, Procuradora-Geral do 
Estado, em 05.04.21.
<#ABC#226278#21#268243/>

Protocolo 226278

AUTARQUIAS
Agência Goiana de Defesa Agropecuária – 

AGRODEFESA
<#ABC#226411#21#268394>

AGRODEFESA 1.PROCESSO N° 202100066000233; 
2.MODALIDADE: Adesão à Ata de Registro de Preços - nº 
260/2020- COLIC/SCG/SPLAN/SEEC; 3. IDENTIFICAÇÃO DO 
TERMO: Contrato nº 01/2021; 4.OBJETO: Contratação de serviços 
de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades Local, Longa 
Distância Nacional (LDN), Longa Distância Internacional (LDI), 
Roaming Internacional e Internet Móvel, com fornecimento de 40 
(quarenta) equipamentos de telecomunicações, em regime de 
comodato; 5.VALOR: R$ 26.466,00 (vinte e seis mil quatrocentos 
e sessenta e seis reais); 6.PARTES: AGRODEFESA CNPJ: 
06.064.227/0001-87 como Contratante e a empresa TIM S/A, 
CNPJ: 02.421.421/0001-11, como Contratada; 7.VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período nos termos 
do artigo 57 da Lei 8.666/93; 8.DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
2021.32.61.20.122.4200.4243.03, Natureza da Despesa: 
3.3.90.39.32, Fonte 161, Nota de Empenho n° 084 de 05/04/2021 
no valor de R$ 19.481,91 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e 
um reais e noventa e um centavos); 9.DATA DA ASSINATURA: 
12/04/2021 10.NORMA LEGAL: Lei Federal 8.666/1993 e suas 
alterações,  Lei Estadual nº 17.928/2012 e demais normas regula-
mentares aplicáveis.
<#ABC#226411#21#268394/>

Protocolo 226411

Agência Goiana de Regulação,  Controle e 
Fiscalização de Serviços Públicos – AGR

<#ABC#226242#21#268192>

                                               EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 
004/2021

A AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-AGR, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 03.537.650/0001-69, neste ato representada 
pelo seu Conselheiro Presidente, na forma legal, torna público para 
conhecimento do interessado e por meio deste EDITAL, NOTIFICA 
os abaixo relacionados, por ser seus endereços indefinidos, 
frustrando sua notificação pelo correio, a comparecer na Gerência 
de Finanças e Dívida Ativa, localizada na Av. Goiás, n° 305, Ed. 
Visconde de Mauá, em Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.005-010, 

                 DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS
Assinado digitalmente pela ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL
                   CODIGO DE AUTENTICACAO: 7a433306


