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CONTRATO 
Nº 03/2021 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE ENTRE SI, 
CELEBRAM A EMPRESA BRAVA COMERCIAL 
EIRELI 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, 4º Radial, Quadra 60, Lotes 
01/02, Setor Pedro Ludovico, Goiânia-Go - CEP: 74.830-130, doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE, 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 outro lado, doravante 

designado apenas CONTRATADA, a empresa BRAVA COMERCIAL EIRELI, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.867.306/0001-01, situada na Avenida C- 104, 

Qd. 259, Lt. 05, Jardim América, Goiânia - Goiás, representada neste ato pelo Sr. RONALDO 

MONTEIRO MAGALHÃES, RG nº 3010031, SSP/GO e CPF nº 607.437.781-20, resolvem 
firmar o presente contrato, como “Carona”, nos termos do Processo nº 202000005001928 - 

SEAD, Pregão Eletrônico - SRP nº 007/2020 e na Ata de Registro de Preços nº 005/2020 - 

SEAD, Processo AGRODEFESA 202100066000378, fundamentado Lei Federal nº 

10.520/2002, Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações e demais normas regulamentares 

aplicáveis à espécie e às cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. 
Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de material de expediente, de acordo com 

a demanda da AGRODEFESA, conforme condições de recebimento e validade dos produtos, 

contidas no Anexo |, Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico — SRP - 007/2020 - 

SEAD e na Proposta Comercial encaminhada pela CONTRATADA, que passam a integrar este 

Instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, PRAZO DE ENTREGA E 
VALIDADE DOS OBJETOS. 
Os produtos deverão ser entregues de acordo com a demanda apresentada pela 
AGRODEFESA, considerando a periodicidade, condições de armazenamento, quantidades, 

validades e outras exigências estabelecidas no Edital e Termo de Referência. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital do Pregão Eletrônico SRP 

SEAD- 007/2020 e na Proposta Comercial, a CONTRATADA se obriga à: 

Parágrafo Primeiro - Efetuar o fornecimento dos produtos conforme a demanda da 

AGRODEFESA, executando fielmente o objeto contratado, entregando os produtos dentro 
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parâmetros estabelecidos, em observância às recomendações exigidas pelos órgãos 

fiscalizadores; 
Parágrafo Segundo — Todo fornecimento mencionado em qualquer documento que integra o 

presente contrato será executado sob a responsabilidade direta da CONTRATADA. 

Parágrafo Terceiro — Poderá a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, exigir provas de 

qualidade, teste e análise dos produtos, através de entidades oficiais e ou particulares, 

correndo todas as despesas por conta da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto — Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente objeto, devendo, 

portanto, fornecer diretamente todos os produtos necessários ao cumprimento do objeto deste 

contrato, salvo se expressamente autorizado pela AGRODEFESA. 

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a execução do 

Contrato as obrigações assumidas e preservar as condições de habilitação e qualificação que 
lhes foram exigidas na respectiva licitação durante a vigência do Contrato 

Parágrafo Sexto — Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer a 

AGRODEFESA, em razão de ação ou omissão ou de quem em seu nome agir em 

cumprimento desta obrigação. 

Parágrafo Sétimo — Considerar que a ação de fiscalização da AGRODEFESA de maneira 

alguma exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades; 
Parágrafo Oitavo — Arcar com todas as despesas de transporte, embalagem, taxas, impostos 

ou quaisquer outras despesas legais, quando da execução do contrato; 

Parágrafo Nono - 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 QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
A AGRODEFESA, por sua vez, obriga-se à: 

Parágrafo Primeiro - Efetuar os pagamentos do fornecimento dos produtos, de acordo com 

os valores convencionados na Cláusula Quinta do presente instrumento, dentro do prazo 

estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas; 

Parágrafo Segundo - Emitir requisição para todo fornecimento de produto a ser entregue pela 

CONTRATADA; 
Parágrafo Terceiro - Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre 
irregularidades observadas na execução do contrato. 

Parágrafo Quarto - Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, através do Gestor do 

Contrato. 
Parágrafo Quinto - Recusar qualquer produto que esteja em desacordo com as normas das 
entidades fiscalizadoras; 

Parágrafo Sexto — Designar o gestor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS. 
O valor total do presente Contrato é de R$ 122.588,10 (cento e vinte dois mil quinhentos e 

oitenta e oito reais e dez centavos), 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 - Os preços contratados, de acordo com a Proposta Comercial da 
CONTRATADA, são: 

  

VALOR 
  ITEM ESPECIFICAÇÃO or Preço 

Unitári           
Preço Tota 

O 
| 
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0 
Almofada para carimbo nº.03, em estojo plástico, para carimbo 
nº 03, tecido de longa duração, com tinta na cor azul, medida 
aproximada 12 cm x 8 cm'(não contém álcool). Marca Japan. 

50 2,54 127,00 

  

02 
Clipes tamanhos 2/0 - tratamento superficial niquelado, material 
metal, formato paralelo. Marca XR. Caixa com 100 ud. 

600 1,20 720,00 
  

03 
Clipes tamanhos 4/0 - tratamento superficial niquelado, material 
metal, formato paralelo. Marca XR. Caixa com 100 ud. 

600 1,97 1.182,00 
  

04 
Clipes tamanhos 6/0 - tratamento superficial niquelado, material 
metal, formato paralelo. Marca XR. Caixa com 72 ud. 

500 
5,50 2.750,00 

  

05 
Clipes tamanhos 8/0 - tratamento superficial niquelado, material 
metal, formato paralelo. Marca XR. Caixa com 72 ud. 

400 
8,11 3.244,00 

  

06 
Grampo para grampeador - 26/6, em aço galvanizado, extra 
resistente a oxidação (papel75g/m2). Marca Tris 

800 3,44 2.752,00 
  

07 
Apontador para lápis, material metal e plástico, tipo escolar, 1 
furo, sem deposito. Marca BRW. 

100 0,34 34,00 
  

os 
BORRACHA APAGADORA - branca, medida mínima de 
40x20x10mm, a base de PVC, protegida por cinta plástica. Marca 
Leo e Leo 

200 
0,65 130,00 

  

09 

Caneta esferográfica cor azul - escrita média de 1 mm, corpo em 
plástico rígido, ponta de esfera de tungstênio, formato do corpo 
hexagonal, transparente, com furo para suspiro, carga removível, 
sem acionamento, tampa ventilada, tamanho total aproximado 15 
cm. Marca Economic Compactor. Caixa com 50 ud. 

200 19,77 3.954,00 

  

10 

Caneta esferográfica cor preta - escrita média de 1 mm, corpo 
em plástico rígido, ponta de esfera de tungstênio, formato do corpo 
hexagonal, transparente, com furo para suspiro, carga removível, 
sem acionamento, tampa ventilada, tamanho total aproximado de 
15 cm. Marca Economic Compactor. Caixa com 50 ud. 

50 19,77 988,50 

  

11 

Caneta esferográfica cor vermelha - escrita média de 1 mm, 
corpo em plástico rígido, ponta de esfera de tungstênio, formado do 
corpo hexagonal, transparente, com furo para suspiro, carga 
removível, sem acionamento, tampa ventilada, tamanho total 
aproximado de 15 cm. Marca Economic Compactor. Caixa com 50 
ud. 

30 
19,77 593,10 

  

12 
Caneta gravação permanente - com Ponta fina Poliéster, até 
1,0mm. Macra Maxprint 

100 1,74 174,00 
  

13 
Caneta / pincel marca texto - cores variadas - corpo plástico, 
ponta chanfrada, diâmetro da ponta 4 mm, tipo fluorescente, não 
recarregável. Marca Maxprint 

3.600 0,85 3.060,00 

  

14 
Pincel atômico azul - material plástico, tipo de ponta feltro, tipo 
de carga recarregável. Marca BMW. 

300 1,99 597,00 
  

15 
Pincel atômico preto - material plástico, tipo de aponta feltro, 
tipo de carga recarregável. Marca BMW 

300 1,99 597,00 
  

16 Pincel atômico vermelho - material plástico, tipo de aponta 
feltro, tipo de carga recarregável. Marca BMW. 

300 
1,74 522,00 

  

17 
Marcador para Quadro Branco - Marcador para quadro branco, 
tinta especial, fácil remoção, recarregável, cores variadas. Marca 
Jocar 

50 4,59 229,50 

  

18 
Régua - graduada 50 cm, subdivisão em milímetros, em acrílico, 
com no mínimo 3 mm de espessura e 35 mm de largura. Marca 
Waleu 

150 2,19 328,50 

  

19 
Cola para papel em bastão - em base de água, lavável, atóxico, 
com glicerina: aplicação: cartolina, cartas etc., secagem rápida, em 
tubo plástico c/peso 20 gramas. Marca Leo Leo 

400 0,94 376,00 

  

20 
Corretivo líquido - material a base de água e secagem rápida, 
atóxico, aplicação papel comum, frasco c/ volume de 18 ml. Marca 
Radex 

50 1,09 54,50 

  

21 
ENVELOPE - saco, kraft, natural (pardo), 310x410mm. Marca 
Foroni 1.500 0,27 

405,00 
  

22 
ENVELOPE - saco, kraft, natural (pardo), 240x340mm. Marca 
Foroni 3.000 

0,15 450,00 
    23   Caixa para correspondência - (organizador de mesa / bandeja 

para documentos) - duplo, poliestireno. Medidas aproximadas de 
250x370mm. Marca Novacril   50   25,05     1.252,50» 

/   
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Pasta A4 - com aba, A40, em plástico (PP) transparente, 500 2410 1.050,00 
dimensões aproximadas 335x245mm, dorso de 40mm. Marca ACP . to 
  

Papel A4 - reciclado (reciclato), multifuncional, formato A4, 
25 tamanho 210x297mm, 75g/m2, resma com 500 folhas. Marca 4.000 16,34 65.360,00 

Chamex 
  

Papel A4 - reciclado (reciclato), multifuncional, formato A4, 

26 tamanho 210x297mm, 759/m2, resma com 500 folhas. Marva | 1.000 16,34 16.340,00 
Chamex 
  

Extrator de metal - em aço niquelado, tipo espátula, laterais não 
27 cortantes, medindo aproximadamente 150 mm x 16 mm. Marca 100 1,50 150,00 

Carbrink 
  

Perfurador de papel - de grande capacidade, em metal com 02 
(dois) furos Tamanho médio e alta resistência, margeador de metal 
para centralização dos furos. Pintura metálica na cor preta. 

28 Capacidade de perfuração 25 folhas. Haste de perfuração com 50 33,35 1.667,50 
trava de segurança, base protetora/coletora de confetes em 
borracha antiderrapante. Marca Genmes 
  

Grampeador - Material: estrutura metálica, Tipo: mesa, Referência 
Grampo: 26/6, Pintura: epóxi, Capacidade de Grampeamento: 25 a 

29 26 folhas (gramatura do papel de 75 g/m2), Medida Base: 19 a 20 500 20,99 10.495,00 
cm, Características Adicionais: com tampa em polipropileno, 
capacidade pente inteiro. Marca Jocar 
  

Tesoura multiuso - forjada, lâmina em aço inox, cabo ergonômico 

  

        
  

30 e emborrachado, com aproximadamente 21 cm. Marca BRW 200 4,99 998,00 

Prancheta - Padrão Ofício. Material: acrílico. Cor: cristal. Prendedor 200 
E em aço inox. Marca Novacril 7,19 1.558,00 

Porta clipes - com imã (magnético), em acrílico ou poliestireno 100 

E transparente, com tampa colorida. Marca Acrinil 4,49 449,00 

Total 122.588,10         

Parágrafo Segundo — Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da AGRODEFESA 

na Rua 235, nº 135, Setor Universitário, Goiânia —- Goiás, nos horários de 8:30 às 11:00 e de 

14:30 às 17:00 horas, em dias de expediente normal, com devido agendamento; 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS: 
A despesa decorrente da presente licitação no presente exercício correrá à conta da seguinte 

Dotação Orçamentária: 2021.32.61.20.609.1035.21.21.03, Natureza da Despesa: 3.3.90.30.15, 

Fonte 161, no valor de R$ 122.588,10 (cento e vinte dois mil quinhentos e oitenta e oito 

reais e dez centavos). 

CLÁUSULA SÉTIMA — DO PAGAMENTO: 
O pagamento referente ao objeto deste pregão eletrônico será realizado mediante a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, na Gerência de Apoio Logístico, até o 5º dia útil do mês 

subsequente, contendo a descrição dos produtos entregues no Almoxarifado, com o respectivo 

preço unitário e total, acompanhada das requisições emitidas pelo Gestor do Contrato; 

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. 

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. 
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Parágrafo Quarto - Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou 

incorreções, será a mesma restituída à LICITANTE VENCEDORA 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 OITAVA — DO GESTOR DO CONTRATO 

O Gestor deste Contrato será nomeado pela Presidência da AGRODEFESA e terá as 

seguintes competências dentre outras: 

| — Emitir o Atestado de recebimento, após a comprovação de execução total, fiel e correta dos 

serviços contratados, de acordo com as condições fixadas neste contrato. 

Il — Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com a descrição contida neste 

contrato, na Proposta ou no Edital e seus anexos. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTAS: 

Parágrafo Primeiro - Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não 

cumprimento dos compromissos acordados poderão ser aplicadas, 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; 

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 Lein. 

8.666/93. 
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Parágrafo Quinto - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 

justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, 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 — 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 | a XIl 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, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 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 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 DÉCIMA QUARTA - DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. Os conflitos que 
possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitação, cnamamento 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 
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AGRO | 
GOVERNO DO ESTADO 

expressamente à jurisdição e tutela do Poder Judiciário para julgamento desses conflitos, 

consoante instrumento em Anexo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO - As partes elegem o foro da Comarca de Goiânia- 
GO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja para 

dirimir as questões atinentes ao presente Contrato não resolvidas no âmbito das partes. 

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento, em 02 

(duas) vias de igual teor, perante as testemunhas infra-assinadas. 

Goiânia,26 de abril de 2021. 

    ADO NETO * 
CONTRATANTE 

    

Ra Deal MAGALHÃES 
CONTRATADO 
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ANEXO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 
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 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. 

Goiânia, 24 de abril de 2021. 

  

Pos lhos fufas %. Los, 

RONALDO MONTEIRO MAGALHÃES 

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

EMATER
<#ABC#228391#36#270817>

CONTRATO Nº CUSD GOV 160/2021
Processo: 202012404000157
Objeto: Tem por objeto regular as condições, procedimentos, 
direitos e obrigações das PARTES em relação ao uso do SISTEMA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
CNPJ Nº: 01.543.032/0001-34 - CELG DISTRIBUIÇAO S.A. - CELG 
D
Número do Cliente (UC): 840058159
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO:  R$ 134.738,29 
(Cento e trinta e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte 
nove centavos).
VIGÊNCIA: de 36 (doze) meses, com início em 20.04.2021 e 
término previsto para o dia 19.04.2024.
<#ABC#228391#36#270817/>

Protocolo 228391
<#ABC#228392#36#270818>

CONTRATO Nº CUSD GOV 158/2021
Processo: 202012404000161
Objeto: Tem por objeto regular as condições, procedimentos, 
direitos e obrigações das PARTES em relação ao uso do SISTEMA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
CNPJ Nº: 01.543.032/0001-34 - CELG DISTRIBUIÇAO S.A. - CELG 
D
Número do Cliente (UC): 11319331
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO:  R$ 521.169,08 
(quinhentos e vinte um mil, cento e sessenta e nove reais e oito 
centavos).
VIGÊNCIA: de 36 (doze) meses, com início em 20.04.2021 e 
término previsto para o dia 19.04.2024.

E
<#ABC#228392#36#270818/>

Protocolo 228392
<#ABC#228393#36#270819>

CONTRATO Nº CUSD GOV 159/2021
Processo: 202012404000160
Objeto: Tem por objeto regular as condições, procedimentos, 
direitos e obrigações das PARTES em relação ao uso do SISTEMA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
CNPJ Nº: 01.543.032/0001-34 - CELG DISTRIBUIÇAO S.A. - CELG 
D
Número do Cliente (UC): 2047229
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO:  R$ 347.721,12 
(Trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e vinte e um reais e 
doze centavos).
VIGÊNCIA: de 36 (doze) meses, com início em 20.04.2021 e 
término previsto para o dia 19.04.2024.

E
<#ABC#228393#36#270819/>

Protocolo 228393
<#ABC#228502#36#270949>

Aviso de Licitação
Processo: 202112404000239 - Pregão Eletrônico nº 005/2021 - 

EMATER
Objeto: Aquisição de peças para manutenção em Computadores 
e Rede de Internet das instalações da EMATER em Goiânia e nos 
Escritórios Locais que demandarem suporte conforme, especi-
ficações técnicas e demais condições expressas neste Termo de 
Referência.
Valor estimado: R$ 25.796,08 - Fonte de Recurso: 291/Convênios
Data de início da apresentação das propostas e documentos de 
habilitação: A partir das 14h do dia 28/03/2021
Data da abertura: 10/05/2021 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  

Goiânia/GO, 27 de abril 2021.
Tatiana Teodoro Zoccoli - Pregoeira

E
<#ABC#228502#36#270949/>

Protocolo 228502

Agência Goiana de Defesa Agropecuária – 
AGRODEFESA

<#ABC#228518#36#270967>

Portaria 288/2021 - AGRODEFESA
Institui a Comissão do Programa de Prevenção de Risco 
Ambiental - PPRA, no âmbito da Agência Goiana de Defesa 
Agropecuária - AGRODEFESA.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA,no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 50 da Lei nº 20.491/2019 c/c art.26 do 
Regulamento da Agrodefesa, aprovado pelo Decreto 9.550, de 
08/11/2019;
Nos termos da Lei Estadual nº 19.145/2015, e;
Considerando a Instrução Normativa nº 004/2017, da Secretaria de 
Estado da Administração que estabelece procedimentos e encami-
nhamentos sobre a elaboração e implementação do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, nos estabelecimentos da 
administração pública estadual;
Considerando a Instrução Normativa nº 005/2017, da da Secretaria 
de Estado da Administração que estabelece procedimentos e en-
caminhamentos sobre o planejamento, aquisição e o registro de 
fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, nos 
estabelecimentos da administração pública estadual;
Considerando a necessidade de preservar a saúde e a integridade 
dos trabalhadores (servidores e empregados públicos), através 
da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos 
ambientais de trabalho (Físico, Químico, Biológico, Ergonômico e de 
Acidentes), bem como a proteção do meio ambiente e dos recursos 
naturais, resolve:
Art. 1º  Instituir a Comissão do Programa de Prevenção de 
Risco Ambiental - PPRA, no âmbito da Agência Goiana de Defesa 
Agropecuária - AGRODEFESA.
Art. 2º Designar os servidores, abaixo relacionados, gestores do 
Programa de Prevenção de Risco Ambiental - PPRA, compondo a 
Comissão a que se refere o artigo 1º:
Gestor: IVAN JOSÉ MENDONÇA - CPF: 416.097.271-34
I- Sede Administrativa da Agrodefesa (Avenida 4º Radial, 
Quadra 60, Lotes 01/02, Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO, CEP 
74.830-130);
II- Núcleo de Transporte (Rua 1.043, Nº 106, Quadra 89, Lote 08, 
Setor Pedro Ludovico - Setor Pedro Ludovico - CEP 74.825-100 - 
Goiânia - GO);
III- Núcleo de Almoxarifado/Patrimônio (Rua 235, nº 135, Setor 
Leste Universitário, Goiânia - GO,  CEP: 74.605-050);
Gestora: ANNA CARLA SOUZA LUCCAS  - CPF.: 588.183.081-49
IV- Laboratório Oficial de Análise de Sementes - LASO (Alameda 
Contorno, s/n , Jardim Bela Vista,  Goiânia - GO, CEP: 74.850-400);
Gestor: RAFAEL COSTA VIEIRA - CPF.: 926.123.691-04
V- Laboratório de Análise e Diagnóstico Veterinário - LABVET e 
Laboratório de Controle de Qualidade de Alimentos - LABQUALI 
(Rodovia R-2, Quadra Área , Lote AR-4,  Campus Samambaia/UFG, 
Goiânia - GO, CEP: 74.691-886).
Art. 3º Determinar que os Gestores, ora designados, desempenhem 
suas atribuições conforme estabelecido nas Instruções Normativas 
acima mencionadas, sem prejuízo de suas atividades atuais.
Art. 4º Revoga-se a Portaria nº 95/2021 (SEI 000018380938).
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

José Essado Neto
Presidente

<#ABC#228518#36#270967/>

Protocolo 228518
<#ABC#228517#36#270966>

AGRODEFESA 1.PROCESSO N° 202100066000378; 
2.MODALIDADE: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 005/2020 
- SEAD; 3. IDENTIFICAÇÃO DO TERMO: Contrato nº 03/2021; 
4.OBJETO: Fornecimento de material de expediente; 5.VALOR: R$ 
122.588,10 (cento e vinte dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e 
dez centavos); 6.PARTES: AGRODEFESA CNPJ: 06.064.227/0001-
87 como Contratante e a empresa Brava Comercial EIRELI, CNPJ: 
10.867.306/0001-01, como Contratada; 7.VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; 8.DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 2021.32.61.20.609.1035.
21.21.03, Natureza da Despesa: 3.3.90.30.15, Fonte 161; 9.DATA 
DA ASSINATURA: 26/04/2021 10.NORMA LEGAL: Lei Federal nº 
10.520/2002, Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações e demais 
normas regulamentares aplicáveis.
<#ABC#228517#36#270966/>

Protocolo 228517
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