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ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

 
 
 

CONTRATO Nº 1 - COMODATO/2021 - AGRODEFESA

CONTRATO DE COMODATO DE USO DE APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL   PARA
CONEXÃO, 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, doravante denominada simplesmente COMODATÁRIA 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 designada
apenas COMODANTE  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 Comodato, com fundamento no Contrato de Prestação
de Serviços nº    /2021, oriundo 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, mediante as seguintes cláusulas e condições:

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

I - Constitui objeto do presente contrato o fornecimento, pela COMODANTE, de 40 (quarenta) aparelhos de
telefonia móvel pessoal – SMP

II – Os referidos aparelhos terão suas características equivalentes ou superiores ao modelo indicado no Termo de
Referência e no Contrato de Prestação de Serviços e serão entregues nas quantidades pactuadas ao Gestor do
Contrato.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE DO COMODATO

Os aparelhos fornecidos destinam-se, exclusivamente, ao uso pelos servidores da COMODATÁRIA, no
desempenho das atividades desenvolvidas a fim de cumprir a Missão do órgão, "Promover a sanidade animal e
vegetal no Estado, objetivando a proteção da saúde da população, a preservação do meio ambiente, e o acesso dos
produtos agropecuários de Goiás aos mercados consumidores".

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA E DA HABILITAÇÃO DE LINHAS
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A entrega dos aparelhos novos de primeiro uso deverá ser realizada pela COMODANTE na Avenida 4ª Radial,
Qd. 60, Lt. 01/02, Setor Pedro Ludovico, Goiânia/GO, CEP: 74.830-130,  devidamente habilitados e nas seguintes
condições:

I – As habilitações das linhas deverão ser executadas em aparelhos da COMODANTE, de acordo com a
demanda solicitada, devendo ser entregues à COMODATÁRIA em até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir de
cada solicitação para ativação e  fornecimento dos telefones celulares, juntamente com os SIM Cards que
acompanham esses equipamentos.

II - As demandas ocorridas durante o período de vigência do Contrato deverão ser atendidas em até 05 (cinco)
dias corridos contados da solicitação formulada pela COMODATÁRIA.

III - A COMODATÁRIA poderá realizar a logística de encaminhamento dos aparelhos à assistência técnica,
desde que não tenha que arcar com o custo operacional.

IV - Todas as linhas de comunicação de dados (móvel) deverão, obrigatoriamente, estar habilitadas e aptas para o
funcionamento em todo o território nacional.

V – Os aparelhos móveis deverão ser entregues a COMODATÁRIA de acordo com os prazos pactuados,
incluindo todos os acessórios necessários à plena utilização dos serviços contratados, tais como carregador de
bateria, cabo USB, fone de ouvido, manual do usuário, todos os acessórios deverão ser compatíveis com os
aparelhos celulares.

VI – A COMODANTE terá um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a solicitação do Gestor do
Contrato, para alterações de configuração dos aparelhos, através do serviço de suporte e que somente sejam
possíveis de configuração pela própria COMODANTE.

VII - Todos os SIM Cards dos acessos a celulares deverão possibilitar acesso a dados.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO

O presente Contrato é celebrado em caráter gratuito.

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

A vigência do presente Contrato de Comodato é de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, podendo ser
prorrogado por igual e sucessivo período, mediante acordo entre as partes e formalização de Termo Aditivo.

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA COMODANTE

Compete a COMODANTE:

I - Disponibilizar os aparelhos objetos do presente Contrato, de forma a servir ao fim a que se destinam,
observando-se todas as obrigações constantes no Edital do Pregão Eletrônico e no Contrato de Prestação de
Serviços.

II - Entregar os aparelhos no endereço que a COMODATÁRIA indicou no Contrato de Prestação de Serviços.

III – A COMODANTE deverá entregar à COMODATÁRIA dentro do prazo pactuado no Termo de Referência, 
5% dos telefones celulares smartphones, 5% dos chips de dados, sem ônus adicional. Para serem utilizados como
unidades de reposição, com quantitativo mínimo de 01 (um) equipamento para cada tipo, quando o percentual
referido for inferior a uma unidade;

IV - Substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito, no prazo máximo de até 7 (sete) dias, após o
laudo técnico da assistência do fabricante constatar eventual problema, sem qualquer ônus extra para a
COMODATÁRIA.
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V - Na hipótese de perda ou roubo do aparelho, a COMODANTE deverá repor o aparelho no prazo máximo de 7
(sete) dias úteis, a pedido do Gestor do Contrato e inserir o valor da Nota Fiscal do aparelho na próxima fatura da
respectiva linha telefônica, com vistas ao ressarcimento por parte da COMODATÁRIA, conforme o caso.

VI - Alternativamente à inclusão do valor em fatura para ressarcimento, o Gestor do Contrato poderá optar para
que a COMODATÁRIA restitua o bem, de mesma marca e modelo, à COMODANTE.

VII - Nos casos mencionados anteriormente, o valor do aparelho deverá ser estabelecido com base no preço da
Nota Fiscal emitida pela COMODANTE, com características semelhantes ao do Contrato de Prestação de
Serviços;

VIII - Durante o período em que o aparelho originalmente fornecido estiver em reparo, deverá ser fornecido outro
aparelho com o mesmo número de acesso, de forma a não gerar interrupção do serviço, sem que isso acarrete
qualquer ônus extra para a COMODATÁRIA.

IX - Caso o serviço de reparo não seja executado pela COMODANTE a COMODATÁRIA deverá encaminhar
os equipamentos para assistência técnica designada pelo fabricante, sendo de responsabilidade do
FABRICANTE o atendimento de todos os itens  de reparo e ou de substituição, desde que o laudo técnico da
assistência do fabricante constate eventual problema nos equipamentos.

X - A COMODANTE deverá reparar ou substituir os SIM Cards utilizados nos equipamentos  quando os
mesmos apresentarem defeito e /ou em caso de extravio ou perda, sem ônus adicional à COMODATÁRIA.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA COMODATÁRIA

Compete à COMODATÁRIA:

I – Garantir à COMODANTE ou aos seus prepostos, livre acesso às suas dependências, sempre que se fizer
necessário, seja por questões de segurança, manutenção ou vistoria.

II - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela COMODANTE, com relação
ao objeto deste Contrato.

III – Zelar pela conservação e pela guarda dos aparelhos, informando à COMODANTE, prontamente, qualquer
falha ou defeito no seu regular funcionamento.

IV – Não ceder, emprestar, locar ou de qualquer forma dispor ou alienar os aparelhos a terceiros, sem a prévia e
expressa autorização da COMODANTE.

V - Se restar comprovado por laudo, emitido pela assistência técnica, que o defeito mencionado no item IV da
cláusula anterior foi ocasionado pela utilização incorreta dos aparelhos, assim como por quebra nos
equipamentos, a COMODATÁRIA realizará o devido ressarcimento à COMODANTE, cujo valor deverá ser
consignado na fatura emitida pela empresa, indicando o número do acesso correspondente.

VI – Restituir os aparelhos que forem entregues pela COMODANTE no prazo de 30 (trinta) dias após o
encerramento da vigência do Contrato de Prestação de Serviços.

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS TOLERÂNCIAS E DAS CONCESSÕES

Quaisquer tolerâncias e/ou concessões por parte das contratantes não poderão ser invocadas com o fim de alterar
as obrigações estipuladas neste Instrumento.

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, na ocorrência de descumprimento de suas cláusulas e
condições por quaisquer das partes, sem prejuízo de eventuais perdas e danos que eventualmente forem devidas.
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CLÁUSULA DÉCIMA – 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 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo identificadas.

          

ANEXO ÚNICO

 

RELAÇÃO DE APARELHO CELULAR

 

COMODATÁRIO: AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

 

Endereço de entrega dos aparelhos: Avenida 4ª Radial, Qd. 60, Lt. 01/02, Setor Pedro Ludovico, Goiânia/GO,
CEP: 74.830-130.

Item Descrição do Aparelho Número Município Responsável

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     
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12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     
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33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

 

 

JOSÉ ESSADO NETO

CONTRATANTE

 

ANDRE BRANDOLISE FORESTO

CONTRATADA

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.

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 000019706914
e o código CRC 86FF92B9.

 
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 000019706914

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000019706914&crc=86FF92B9


21Diário OficialGOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 2021
ANO 184 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.531

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


