
  

CONTRATO 
NY/0 12021 

CONTRATO DE SERVIÇOS DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO 
ELETRÔNICO E CONTROLE DE 
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL QUE 
ENTRE Si FAZ COMO CONTRATANTE, A 
AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA E COMO 
CONTRATADA A EMPRESA TRIVALE 
ADMINISTRAÇÃO LTDA, NA FORMA 
ABAIXO: 

CONTRATANTE Ê 
A AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA, inscrita no CNPJ nº 
06.064.227/0001-87, pessoa jurídica de direito público interno, entidade autárquica, criada pela 
Lei Estadual nº 14.645, de 30/12/2003, com estrutura básica de funcionamento definida pelo 
Decreto Estadual nº 9.550/2019, de 08/11/2019, 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 representado por seu presidente, o Sr. JOSÉ ES- 
SADO 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. 

CONTRATADA ; 
A empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº 00.604.122/0001-97, situada na Rua Machado de Assis, nº 904, Bairro Centro, 
Uberlândia, Minas Gerais, representada neste ato pelo Sr. VITOR FLORES DE DEUS, RG nº 
16.254.081, SSP/MG e CPF nº 099 822 686-60. 

01. CLÁUSULA PRIMEIRA FUNDAMENTO LEGAL 
01.1 O presente ajuste na forma da Lei Federal nº. 8.666/93 e da Lei Estadual nº. 17.928/12, 
decorre do PREGÃO ELETRÔNICO 009/2020-SEAD-GEAC, devidamente homologado em 
16/11/2020, pelo Secretário de Estado da Administração, tudo constante do Processo SEI 
201900005013813, que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que 
for omisso, independente de transcrição. 

02. CLÁUSULA SEGUNDA OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES 

02.1 O objeto deste contrato é a prestação do serviço de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO 
E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, pelo período de 12 MESES 

02.2 Serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combusti- 77 
veis, com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos, equipa- “? 
mentos e caminhões de reabastecimento oficiais do AGRODEFESA, pelo período de 12 
(doze) meses. Os abastecimentos deverão ser realizados em postos de abastecimento con- 
veniados com a empresa gerenciadora CONTRATADA, por meio da utilização de cartões, / 
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em Goiânia e em todos os municípios do Estado de Goiás, e no Distrito Federal, com meto- 
dologia de cadastramento, controle e logística, em caráter contínuo e ininterrupto. 

03. CLÁUSULA TERCEIRA ACRÉSCIMO E/OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

03.1 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições aqui contratadas, 
acréscimos ou supressões do objeto do presente contrato, em até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei federal nº. 8.666/93 e 
alterações. 
03.2 Para efeito de observância dos limites de alterações contratuais previstos no art. 65 
da Lei nº 8.666/93, as reduções ou supressões de quantitativos de forma isolada, ou seja, O 
conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o va- 
lor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem 
nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo 
legal 

04. CLÁUSULA QUARTA DO VALOR, QUANTITATIVO E DOTAÇÃO E RECURSOS FI- 
NANCEIROS. 

  

  

  

  

            
  

  

  

      

item Descrição Ud Quantidade Valor Unitá- Valor Anual 

Anual rio 

01 Etanol Litro 98.796 3,9685 392.071,92 
02 Gasolina Comum Litro 208.500 5,6740 1.183.029,00 
03 DieseiS 10 Litro 67.500 4,3085 290.823,72 
04 Diesel Comum Litro 42.792 4,2649 182.503,60 
06 Taxa de Administração -4,15 % 

Valor Total Anual Estimado dos Produtos 2.048.428,24 
Valor Total Anual. Taxa de Administração: — 4,15% - 85.009,77 
Valor Total: Valor dos Produtos — Taxa de Administração; 12 (doze) meses. 1.963.418,47     

0.4.1. Quadro Resumo Quantitativo 

  

  

  

        
  

  

      

item Descrição Ud Quantidade Anu- Valor Anual 

al 
01 Etanol Litro 98.796 392.071,92 
02 Gasolina Comum Litro 208.500 1.183.029,00 
03e4 Diesel Comume DieselS 10 | Litro 110.292 473.327,32 
Valor Total Anual Estimado dos Produtos 2.048.428,24 
Valor Total Anual. Taxa de Administração: — 4,15% 85.009,77 
Valor Total: Valor dos Produtos — Taxa de Administração. 1.963.418,47     

04.2. Nos preços propostos estão incluídos todos os custos, transportes, carga e descarga 
de materiais, despesas de execução, mão de obra, leis sociais, tributos, lucros e quaisquer 
encargos que incidam sobre os serviços. 
04.3. A despesa decorrente da presente licitação no presente exercício correrá à conta da 
seguinte Dotação Orçamentária: 2021.32.61.20.122.4200.4243.03 e 
2021.32.61.20.609.1035.2121.03, Natureza da Despesa: 3.3.90.30.06, 33.90.3005 
3.3.90.30.04, Fonte 142, 161 e 220, Notas de Empenhos nº 090 no valor de R$ 198.464,8€ 
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009 no valor de R$ 67.000,00, 009 no valor de R$ 198.339,38, 010 no valor de R$ 
172.444,46 e 273 no valor de R$ 400.000,00, perfazendo um total de no valor de R$ 
1.036.248,64 (um milhão trinta e seis mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e 
quatro centavos). E, nos exercícios seguintes, as despesas ocorrerão em dotações orça- 
mentárias próprias. 

05. CLÁUSULA QUINTA DO PAGAMENTO 

05.1 O pagamento será efetuado por meio de depósito na conta corrente da CONTRATA- 
DA, mediante emissão de ordem bancária em até 30 (trinta) dias, contados da data da apre- 
sentação da respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada dos demais documentos necessá- 
rios à comprovação do cumprimento das suas obrigações fiscais, trabalhista e previdenciá- 
rias. 

05.1.1 A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA até o 5º dia útil do mês subse- 
quente ao da realização dos serviços. 

05.2 A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente a nota fiscal/fatura, acompanhada 
dos seguintes documentos, relativos aos empregados utilizados na execução do objeto con- 
tratual, sem o que não serão liberados os pagamentos: 

05.2.1. certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à Divida Ativa da 
União; 
05.2.2. certidão negativa de débitos junto às Fazendas Estadual ou Distrital e Municipal do 
domicílio sede da CONTRATADA; 
05.2.3.certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e as de tercei- 
ros (CND); 
05.2.4.certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS/ 
CRF): 
05.2.5.Certidão negativa de débitos trabalhistas, conforme exigido pela Lei nº 12.440/2011. 
05.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
05.4 A remuneração da empresa CONTRATADA será resultante da aplicação da Taxa de 
Administração no período de referência. 

P= (1+T%)xG 

Onde: 

P = valor total do pagamento no período de referência (em Reais); 

T = taxa de administração (em percentual); 

G = gastos incorridos pelas unidades com os serviços (em Reais). 

05.5 Estarão incluídos no valor total do pagamento todos os tributos, salários, encargos so- 
ciais, trabalhistas e fiscais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 
fornecimento do objeto, bem como todo o investimento necessário à implantação do referido 
objeto. ve 
05.6 No caso de atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida 
peia AGRODEFESA, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimpl 
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mento da obrigação, será de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor a Ser Pago; 

| = Índice de Atualização Financeira = 0,00016438 apurado conforme abaixo: 

I=[(TX/100)]/365 

I=[(6/100)]/365 

| = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

05.7 Na hipótese da CONTRATADA dar causa à retenção de pagamento, nos termos deste 
item, por 2 (dois) meses consecutivos e/ou 4 (quatro) alternados, no periodo do contrato, 
sem motivo comprovadamente demonstrado e aceito pela AGRODEFESA, o contrato pode- 
rá ser rescindido unilateralmente pela Administração, nos termos do art. 79, da Lei 8.666/93. 
05.8 O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao 
FGTS, ensejarão o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções 
cabíveis. 

05.9 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos 
exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorro- 
gação automática do prazo de vencimento da obrigação da AGRODEFESA, não gerando 
qualquer tipo de direito à CONTRATADA. 
05.10 Eventuais acertos de acréscimos ou supressões serão efetuados no faturamento do 
mês subsequente. 

05.11 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquida- 
ção qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadim- 
plência, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
05.12 A CONTRATANTE fica obrigada a fazer as retenções legais. 
05.13 A fatura não aceita pela CONTRATANTE será devolvida à CONTRATADA para as 
devidas correções, com as informações que motivaram sua rejeição. 

05.14 A CONTRATANTE, além das hipóteses previstas nesta Cláusula, poderá ainda sus- 
tar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, 
nos seguintes casos: 
05.14.14 Descumprimento parcial ou total do contrato; 
05.14.2 Débito da CONTRATADA com a CONTRATANTE, proveniente da execução do 
contrato decorrente desta licitação; 
05.14.3 Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará re- 
tido até que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida; 
05.14.4 Obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prej 
cara CONTRATANTE; / 
05.14.5 Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA; 
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05.14.6 O atraso no pagamento em que a CONTRATADA tiver dado causa não a autoriza 
suspender a execução do objeto. 

06. CLÁUSULA SEXTA PRAZOS E PRORROGAÇÃO DOS SERVIÇOS 

06.1 O prazo de vigência será de 12 MESES, contados a partir da data de assinatura, e efi- 
cácia a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de Goiás. 
06.2 O prazo do contrato poderá ser prorrogado, mediante justificativa por escrito e prévia 
autorização do Presidente da AGRODEFESA, devendo o pedido de prorrogação contratual 
ser feito 03 (três) meses antes do fim de sua vigência, conforme art. 57, inc. lle 8 2º, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
06.3 A CONTRATADA não tem o direito subjetivo à prorrogação contratual. 
06.4 Toda prorrogação do contrato será precedida da realização de pesquisas de preços de 
mercado, ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, 
visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a AGRODEFESA, 
em relação à realização de uma nova licitação. 

07. CLÁUSULA SÉTIMA DA ORDEM DE SERVIÇO E DA GESTÃO DO CONTRATO 

07.14 Caberá a AGRODEFESA a emissão de Ordem de Serviço, bem como o gerenciamen- 
to, a coordenação, supervisão e fiscalização dos trabalhos objeto deste contrato e, ainda, 
fornecer à CONTRATADA os dados e os elementos técnicos necessários à realização do 
serviço licitado. 
07.2 A AGRODEFESA designará Servidor de seu quadro para realizar a fiscalização dos 
serviços prestados em decorrência da presente contratação, cabendo a ele: 
07.2.1. Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, inclusi- 
ve com a juntada de documentos, em ordem cronológica, necessários ao bom acompanha- 
mento do contrato, determinando as providências necessárias à correção das falhas ou de- 
feitos observados com estabelecimento de prazo para a solução; 
07.2.2. Transmitir ao CONTRATADO instruções e comunicar alterações de prazos, crono- 
gramas de execução e especificações do projeto, quando for o caso e após autorização ex- 
pressa da autoridade superior; 
07.2.3. Dar imediata ciência formal a seus superiores dos incidentes e das ocorrências da 
execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual; 
07.2.4. Adotar as providências necessárias para a regular execução do contrato; 
07.2.5. Promover, com a presença de representante do CONTRATADO, a medição e verifi- 
cação dos serviços e fornecimentos já efetuados, atestando as notas fiscais/faturas ou ou- 
tros documentos hábeis e emitindo a competente habilitação para o recebimento de paga- 
mentos; 
07.2.6. Manter controle dos pagamentos efetuados e dos saldos orçamentário, físico e finan- 
ceiro do contrato; 
07.2.7. Verificar a qualidade dos materiais e/ou dos serviços entregues, podendo exigir sua 
substituição ou refazimento, quando não atenderem aos termos do que foi CONTRATADO; 
07.2.8. Esclarecer prontamente as dúvidas do CONTRATADO, solicitando ao setor compe- 
tente da Administração, se necessário, parecer de especialistas; 
07.2.9. Acompanhar e controlar os prazos constantes do ajuste, mantendo interlocução com 
o fornecedor e/ou prestador quanto aos limites temporais do contrato; VED 
07.2.10. Manifestar-se por escrito às unidades responsáveis a respeito da necessidade de “º 
adoção de providências visando à prorrogação do prazo contratual, antecipadamente ag” 
término de sua vigência, observados os prazos exigíveis para cada situação, nunca inferió- 
res a 60 (sessenta) dias; 
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07.2.11. Manifestar-se por escrito às unidades responsáveis, acerca da necessidade de 
adoção de providências visando à deflagração de novo procedimento licitatório, antecipada- 
mente ao término da vigência contratual, observadas as peculiaridades de cada objeto e os 
prazos exigíveis para cada situação, nunca inferiores a 120 (cento e vinte) dias; 
07.2.12. Observar se as exigências do edital e do contrato foram atendidas em sua integrali- 
dade; 
07.2.13. Fiscalizar a obrigação do CONTRATADO e do SUBCONTRATADO, se houver de 
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assu- 
midas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular 
cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. 
07.3 A gestão do contrato, a ser firmado com a CONTRATADA, compete ao GESTOR no- 
meado, que dirigir-se-á diretamente ao preposto da CONTRATADA para tratar de assuntos 
relativos à prestação dos serviços e demais termos desse instrumento. 

08. CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

08.1 A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente o estipulado no Termo de Referência, 
no Edital e Contrato, de maneira que os serviços sejam realizados de forma permanente e 
regular e, em especial as estipuladas nos itens seguintes. 
8.1.1 Efetuar a prestação dos serviços conforme proposta apresentada e especificações exi- 
gidas neste Termo de Referência assim como no Edital licitatório, executando fielmente o 
objeto contratado, prestando os serviços dentro dos parâmetros estabelecidos, em obser- 
vância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 
8.1.2 Disponibilizar à CONTRATANTE a opção de utilizar toda sua rede de estabelecimen- 
tos credenciados no Estado de Goiás, não podendo restringir a utilização, salvo, se o esta- 
belecimento credenciado: 
8.1.2.1 Cometer infração prevista da legislação; 
8.1.2.2 Cometer infração prevista do Edital de contratação; 

8.1.2.3 Recusa formal do estabelecimento credenciado; 
8.1.2.4 Descredenciamento do estabelecimento pela Contratada. 
8.1.3 Responder prontamente às solicitações da CONTRATANTE, pessoalmente ou medi- 
ante telefone, fax, e-mail ou site a ser fornecido, ou qualquer outro meio eficiente para reso- 
lução de problemas, bem como para esclarecimentos de dúvidas inerentes ao objeto deste 
contrato; 

8.1.4 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que prati- 
cada por seus funcionários durante a execução dos serviços, dentro ou fora do recinto da 
CONTRATANTE; 
8.1.5 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade ocorrida e prestar 
os devidos esclarecimentos e/ou informações necessárias; 
8.1.6 Não transferir a outrem a prestação dos serviços objeto do contrato, no todo ou em 

parte; 
8.1.7 inspecionar periodicamente os postos integrantes da rede de estabelecimentos cre- 
denciados, por iniciativa própria ou a pedido do fiscal ou do gestor do contrato; 
8.1.8 Arcar com os custos de implantação do sistema de gerenciamento; 
8.1.9 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações as- 
sumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei, apresentando, 
sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal; 
8.1.10 Acompanhar a regularidade dos estabelecimentos credenciados junto a ANP e de- “5 
mais instituições fiscalizadoras; 

8.1.11 Zelar pela perfeita execução dos serviços, sanando as falhas eventuais, imediata” 
mente após sua verificação;    
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8.1.12 Executar os serviços de acordo com o estabelecido na Legislação específica vigente 
e no Código de Defesa do Consumidor e, ainda, executar os serviços de acordo com as es- 
pecificações constantes neste contrato; 

8.1.13 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços objeto da presente contrata- 
ção, de tal forma que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATAN- 

TE não eximirá a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à execução dos serviços; 
8.1.14 Reembolsar pontualmente aos estabelecimentos conveniados os valores referentes 
aos créditos utilizados decorrentes da presente contratação, asseverando-se que a CON- 
TRATANTE não responderá solidária ou subsidiariamente pelo reembolso, sendo este da 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA; 
8.1.15 Serão de inteira e total responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas de- 
correntes da prestação de serviços objeto da presente contratação, inclusive salários dos 
seus empregados, taxas, impostos, custos administrativos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, existentes ao tempo da contratação ou por vir, salvo os 
fatos previstos pela teoria da imprevisão aludidos na legislação e doutrina administrativa; 
8.1.16 indenizar todo e qualquer prejuízo, pessoal ou material, causado no exercício de sua 
atividade, que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, por 
qualquer de seus funcionários, representante e/ou preposto; 
8.1.17 Repassar à CONTRATANTE, durante o período de vigência contratual, todos os pre- 
ços e vantagens ofertadas pelo mercado, não fazendo distinção entre os estabelecimentos 
credenciados para atender a CONTRATANTE e seus demais clientes; 
8.1.18 Arcar às suas expensas, será responsável pelo processo de implantação do sistema 
de gerenciamento, cadastramento de postos de abastecimento e usuários. 
8.1.19 Prestar suporte técnico via Serviço de Atendimento ao Cliente, por telefone e internet, 
devendo ter uma central de atendimento que permita a CONTRATANTE o acesso por meio 
de ligação local, com atendimento 24 horas todos os dias do ano, não sendo aceito sistema 
de atendimento eletrônico, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da assina- 
tura do contrato. 
8.1.20 Disponibilizar também, serviço de manutenção e assistência técnica por meio de con- 
sultoria especializada, inclusive das máquinas instaladas nos postos conveniados, com op- 
ção de atendimento presencial, quando houver necessidades, e atendimento diferenciado 
para solução imediata de eventuais problemas no sistema; 
8.1.21 Dar suporte técnico para a utilização do Sistema de Gerenciamento, sem custos para 
a CONTRATANTE, com atendimento em até 12 horas após a chamada; 
8.1.22 Providenciar a imediata substituição das deficiências apontadas pela fiscalização na 
execução dos serviços; 
8.1.23 Manter na grande Goiânia preposto, aceito pela CONTRATANTE, responsável pela 
execução do contrato durante o seu período de vigência, para representá-la, sempre que for 
preciso, colaborando para o pleno aproveitamento de todos os recursos do sistema assim 
como qualquer outro atendimento à CONTRATANTE, no que diz respeito ao objeto deste 
Termo. 
8.1.24 Bloquear, para transações com os órgãos estaduais, o posto de combustível que in- 
correr em qualquer fato que esteja em desacordo com a legislação vigente e suas regula- 
mentações ou apresentar situação irregular, a pedido da Contratante. 
8.1.25 Demais obrigações previstas na Lei nº 8.666/1993. 

09. CLÁUSULA NONA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE    
   

09.1 Efetuar os pagamentos nas datas e prazos estipulados em contrato; 5 
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09.2 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações con- 
tratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da 
CONTRATADA em suas dependências, desde que respeitadas às normas de segurança; 
09.3 Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser 
solicitados pelo representante da CONTRATADA; 

09.4 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com as obrigações 
assumidas CONTRATADA, assegurando a boa prestação e o bom desempenho dos servi- 
ços prestados; 

09.5 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio do Gestor do Contrato, exi- 
gindo seu fiel e total cumprimento; 
09.6 Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre irregularidades observa- 
das nos veículos entregues ou no serviço prestado. 
09.7 Aderir ao registro de preços e determinar a execução do objeto quando houver garan- 

tia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/ 
contratada, sob pena de ilegalidade dos atos. 
09.8 Fornecer as informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 
09.9 indicar pessoa responsável pela administração dos contratos; 
09.10 Fornecer, em tempo hábil, elementos suficientes e necessários à execução dos servi- 
cos contratados; 
09.11 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquida- 
ção qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 
09.12 Exercer a fiscalização dos serviços por profissionais especialmente designados. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA DA SUBCONTRATAÇÃO 

10.1 É vedada a subcontratação e/ou sub-rogação do serviço de gerenciamento, objeto 
deste contrato. 

11.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO 

11.1 —- O presente instrumento poderá ser rescindido: 
11.1.1 — por ato unilateral e escrito da AGRODEFESA, nos casos enumerados nos incisos | 

a Xile XVll do art. 78, da Lei nº 8.666/93 (observado o disposto no artigo 80 da mesma lei); 
11.1.2 — amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência da AGRODEFESA; 
11.1.3 — judicial, nos termos da legislação; 
11.2 — A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
11.3 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XIl a XVII do artigo 78, em conso- 
nância com o art. 79, $ 2º da Lei nº 8.666/93, sem que haja cuipa da CONTRATADA, será 
este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda di- 
reito ao pagamento devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA MULTAS E SANÇÕES 

12.1 Se a empresa CONTRATADA descumprir as condições do Edital, do Termo de Refe- 
rência e do Contrato, ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas leis 17.928/12, “ 
10.520/2002 e demais normas que regem a matéria. 
12.2 O CONTRATADO, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002 e art. 15 da Lei Estadual. 

nº 17.928/2012, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido dé 
licitar e contratar com a Administração e será descredenciado do CADFOR, pelo prazo d 

/ 
fi     
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até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das muitas previstas em Edital e no contrato e das demais 
cominações legais se cometer uma ou mais das seguintes faltas: 
12.2.1 não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
12.2.2 não entregar a documentação exigida no edital; 
12.2.3 apresentar documentação falsa; 
12.2.4 causar o atraso na execução do objeto; 
12.2.5 não mantiver a proposta; 
12.2.6 falhar na execução do contrato; 
12.2.7 fraudar a execução do contrato; 
12.2.8 comportar-se de modo inidôneo; 
12.2.9 declarar informações falsas; e 
12.2.10 cometer fraude fiscal. 
12.3 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou 
instrumento equivalente, sujeitará a CONTRATADA, além das cominações legais cabíveis, à 
multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes 
percentuais: 
12.4.14 10% sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclu- 
sive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias conta- 
dos da data de sua convocação; 
12.3.2 0,3% ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte de fornecimento não 
realizado; 
12.3.3 0,7% sobre o valor da parte do Fornecimento não realizado, por cada dia subsequen- 

te ao trigésimo. 
12.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao CADFOR. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA TRIBUTOS E RESPONSABILIDADES 

13.1 É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais decorrentes deste contrato. 
13.2 A CONTRATANTE exime-se da responsabilidade Civil por danos pessoais ou materi- 

ais porventura causados em decorrência da execução do objeto deste instrumento, ficando 
esta como obrigação exclusiva da CONTRATADA. 
13.3 A CONTRATADA responderá civilmente durante 05 (cinco) anos contados da data de 
recebimento definitivo dos serviços, pela qualidade dos mesmos e dos materiais. 
13.3.1 Constatado vícios ou defeitos deverá a CONTRATANTE, dentro do prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias contados a partir do conhecimento destes, acionar o contratado 
sob pena de decair dos seus direitos. 
13.4 À CONTRATADA responde por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, cau- 
sar a terceiros, em especial a concessionárias de serviços públicos, em virtude da execução 
dos serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA GARANTIA CONTRATUAL 

14.1 Para segurança do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA presta- 
rá 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 modali- /Z7) 
dades previstas no art. 56, 81º, da Lei nº 8.666/93. qualquer que seja a modalidade escolhi- “* 
da, assegurará O pagamento das seguintes ocorrências: 
14.1.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não aimpradto 
to das demais obrigações nele previstas;     
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14.1.2 Prejuízos causados à AGRODEFESA ou a terceiro, decorrente de culpa ou dolo du- 
rante a execução do contrato; 
14.1.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela AGRODEFESA à CONTRATADA; 
14.1.4 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimpli- 
das pela CONTRATADA. 
14.2 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 deduzi- 
dos quaisquer valores ou quando houver redimensionamento no valor contratual, de modo 
que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato. 
14.3 A garantia deverá vigorar por mais 3 (três) meses, após o término da vigência do ins- 

trumento contratual. 
14.4 A garantia prestada pela CONTRATADA será restituída automaticamente ou por solici- 

tação, somente quando comprovados: 
14.4.1 Integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, 
14.4.2 Recolhimento de multas punitivas, se for o caso; 
14.4.3 Pagamento das obrigações trabalhistas, inclusive verbas rescisórias, bem como dos 
encargos previdenciários e do FGTS, decorrentes da contratação; 
14.44 Inexistência de reclamatórias trabalhistas dos empregados lotados nas dependên- 
cias da CONTRATANTE, nas quais este responda solidária ou subsidiariamente com a 
CONTRATADA, sendo deduzidos todos os valores questionados na justiça trabalhista; 
14.4.5 Satisfação de prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, em virtude da 

execução do objeto do Contrato. 
14.5 A garantia oferecida na modalidade fiança bancária, deverá: 
14.5.1 Ser concedida nos termos e condições autorizadas pelo Banco Central do Brasil; 
14.5.2 Ser concedida pelo valor integral exigido para a fiança; 
14.5.3 Conter renúncia expressa ao benefício de ordem; 
14.5.4 Estabelecer prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento; 
14.5.5 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. 
14.6 Na modalidade de garantia por títulos da dívida pública, estes deverão ter valor de 
mercado compativel 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. 
14.7 A garantia oferecida na modalidade caução em dinheiro, deverá ser depositada nomi- 
nal à CONTRATANTE, em instituição bancária informada previamente, para os fins especifi- 
cos a que se destine, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta 

exigência. 
14.8 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. 
14.9 A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa 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 po- 
derá ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administra- 
ção ou por meio da Justiça do Trabalho. 

14.10 À CONTRATADA apresentou comprovante de prestação de garantia correspondente ao VD 
percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, na modalidade de seguro“ 
garantia, no valor de R$ 102.421,41 (cento e dois mil quatrocentos e vinte e um r 
quarenta e um reais). 

    
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA FORO 
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15.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente deste contrato aca- 
so não puderem ser equacionados de forma amigável, serão, no tocante aos direitos patri- 
moniais 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 des- 
de já para o seu julgamento a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM 
DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os 
arbitrios e renunciando expressamente à jurisdição e tutela do Poder Judiciário para julga- 
mento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo. 

15.2 CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 
ESTADUAL (CCMA) será composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assem- 
bleia 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 (árbi- 
tros), 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. 
15.3 À sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de 
Goiânia. 
15.4 O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa. 
15.5 A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do 
ordenamento jurídico ao mérito do litígio. 
15.6 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 AD- 
MINISTRAÇÃO 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. 
15.7 A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sítio eletrônico ofi- 

cial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei. 
15.8 As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais ne- 
cessárias, incluindo a execução da sentença arbitral. A eventual propositura de medidas ju- 
diciais 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. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA REGISTRO 
16.1 E, por estarem as partes desse modo contratadas, foi o presente instrumento impresso 
em 02 (duas) vias, de igual teor que, depois de lido, conferido e achado conforme, vai assi- 
nado pelas partes e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

GABINETE DO PRESIDENTE DA AGRODEFESA, em Goiânia, aos 0? dias do mês de 
junho de 2021 

      ESSADO NETO. 
CONTRATANTE 
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Vitor Fores de Deus 
Vitor Flores de Deus (7 de June de 2021 17:08 ADT) 

VITOR FLORES DE DEUS 
CONTRATADO 

ANEXO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE 
VEÍCULOS 
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SOVERMO DO ESTADO 

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 amigaveimente 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). E - 
2 - A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 
ESTADUAL (CCMA) será composta por Procuradores do Estado, Procuradores da 
Assembléia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo 
funcionar em Comissões compostas sempre em número ímpar maior ou igual a 3 (três) 
integrantes (árbitros), cujo sorteio se dará na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual 
nº 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuízo da aplicação das normas de seu Regimento 
Interno, onde cabível. 
3 - À sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de 
Goiânia. 
4 - O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa. 
5 - À 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 CAMARA 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 - À 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 neces- 
sárias, incluindo a execução da sentença arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais 
pelas partes deverá ser imediatamente comunicada à CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIA- 
ÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), e não implica e nem de- 
verá ser interpretada como renúncia à arbitragem, nem afetará a existência, validade e eficácia 
da presente cláusula arbitral. 

    a,0 3 de junho de 2021. 

1 

JOSE ESSADO ii a 

e ANTE é 
Vito p Foros de Deus 
Vitor Flores de Deus (7 de June de 2021 17:05 ADT) 

VITOR FLORES DE DEUS 
CONTRATADO 
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33Diário OficialGOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 09 DE JUNHO DE 2021
ANO 184 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.567

em Goiás, das atividades de atenção veterinária integradas à defesa 
sanitária animal, à inspeção sanitária e industrial dos produtos de 
origem animal, bem como à composição do Fundo Indenizatório 
privado e complementar destinado ao pagamento de indenizações a 
produtores rurais credenciados e contribuintes, na hipótese do abate 
ou sacrifício sanitário de seus animais; 4. PARTES: AGRODEFESA, 
CNPJ: 06.064.227/0001-87 e FUNDO PARA O DESENVOLVI-
MENTO DA PECUÁRIA EM GOIÁS, CNPJ: 01.956.917/0001-27; 
5.VIGÊNCIA: A partir da data da assinatura até 31/12/2022, podendo 
ser prorrogado, através de Termo Aditivo; 6.VALOR: O apoio 
financeiro do FUNDEPEC-GOIÁS à AGRODEFESA limitar-se-á a 
até 10% (dez por cento) da arrecadação anual das contribuições 
financeiras realizas pelos produtores rurais para o Fundo, , conforme 
enunciado no Plano Simplificado de Metas, Previsão de Arrecadação 
Financeira e Aplicação de Recursos Financeiros a ser celebrado a 
cada mês de janeiro para regular o ajuste no respectivo ano em 
curso; 7.DATA DA ASSINATURA: 22/04/2021.
<#ABC#236207#33#279712/>

Protocolo 236207
<#ABC#236040#33#279529>

AGRODEFESA 1.PROCESSO N° 202100066003758; 
2.MODALIDADE: Pregão Eletrônico 009/2020 - SEAD-GEAC; 
3.IDENTIFICAÇÃO DO TERMO: Contrato nº 010/2021; 4.OBJETO:-
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço e 
Gerenciamento Eletrônico e Controle de Combustível ; 5.VALOR: R$ 
1.036.248,68 (um milhão, trinta e seis mil, duzentos e quarenta e oito 
reais e sessenta e oito centavos); 6.PARTES: AGRODEFESA CNPJ: 
06.064.227/0001-87, como Contratante e a Empresa TRIVALE 
ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ: 00.604.122/0001-97, como 
Contratada;  7.VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado; 
8.DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 2021.32.61.20.122.4200.4243.03 
e 2021.32.61.20.609.1035.2121.03; Natureza da Despesa: 
3.3.90.30.06 , 3.3.90.30.05 e 3.3.90.30.04; Fonte 142, 161 e 2020, 
conforme Notas de Empenhos com data de emissão em 02/06/2021 
ns° 090 no valor de R$ 198.464,80, 009 no valor de R$ 67.000,00, 
009  no valor de R$ 198.339,38, 010 no valor de R$ 172.444,46 e 
273 no valor de R$ 400.000,00, perfazendo um total no valor de R$ 
1.036.248,64 (um milhão, trinta e seis mil, duzentos e quarenta e 
oito reais e sessenta e quatro centavos) e nos exercícios seguintes 
em dotações orçamentárias próprias; 9.DATA DA ASSINATURA: 
07/06/2021 10.NORMA LEGAL: Lei Federal n°. 8.666/93 e da Lei 
Estadual n°. 17.928/12.
<#ABC#236040#33#279529/>

Protocolo 236040

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

<#ABC#236272#33#279787>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Processo nº 201900029000838.
Interessado: Expresso São Luiz Ltda.
Extrato da decisão exarada na Resolução nº 20/2021 - CR 
(000020752487), nos seguintes termos: Art. 1º. Conhecer e 
considerando a regularidade dos atos e procedimentos realizados 
pela AGR, indeferir por falta de amparo legal o pedido formulado 
pela empresa Expresso São Luiz Ltda., para compensação das 
gratuidades do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros 
do Estado de Goiás para quitação dos débitos da Taxa de Regulação, 
Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - TRCF. Art. 2º. Deferir 
e reconhecer, observando rigorosamente o que dispõe a legislação 
aplicável à espécie, inclusive o que dispuser os atos normativos 
da AGR, a possibilidade de compensação das gratuidades do 
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado 
de Goiás para pagamento das parcelas do valor de outorga das 
linhas do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Art. 
3°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura. Art. 
4º. Publique-se extrato desta decisão. Conselho Regulador da 
Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 
Públicos, em Goiânia, aos 21 dias do mês de maio de 2021.

Marcelo Nunes de Oliveira
Conselheiro Presidente

<#ABC#236272#33#279787/>

Protocolo 236272

Agência Goiana de Infraestrutura e 
Transportes

<#ABC#236107#33#279601>

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 86/2021-GOINFRA. TERMO DE ADITAMENTO 
DO CONTRATO N.º 014/2018-PR-NEJUR, REFERENTE À 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA, 
ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES DO 
SETOR PEDRO LUDOVICO, NESTA CAPITAL. CONTRATANTE: 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
- GOINFRA. CONTRATADA: ECO ENGENHARIA EIRELI - 
EPP. OBJETO: ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E 
REAJUSTE DO ADITIVO (PERIODICIDADE), COM REFLEXO 
FINANCEIRO, AO CONTRATO Nº 014/2018-PR-NEJUR, COM 
FUNDAMENTO NO ART. 65, §§ 1º E 2º, DA LEI FEDERAL 
Nº 8666/1993; E ART. 3º, CAPUT E § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 
10.192/2001. VALOR: R$ 1.323.464,70 (UM MILHÃO, TREZENTOS 
E VINTE E TRÊS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO 
REAIS E SETENTA CENTAVOS), DE ACORDO COM A PLANILHA 
DE CÁLCULOS (000021006473) E JUSTIFICATIVAS, QUE 
REFEREM-SE A REVISÃO DE PROJETOS ACRESCIDOS DA 
SOLICITAÇÃO DO TCE (000021008078); CONFORME DADOS A 
SEGUIR, DESDE JÁ PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO: 1) 
TOTAL DOS SERVIÇOS A ACRESCENTAR A PREÇOS INICIAIS: 
R$ 1.981.391,72 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E OITENTA E UM 
MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS 
CENTAVOS), CORRESPONDENDO A INCIDÊNCIA DE 44,65%; 2) 
TOTAL DOS SERVIÇOS A DEDUZIR A PREÇOS INICIAIS: (-) R$ 
886.743,34 (SUPRESSÃO DE OITOCENTOS E OITENTA E SEIS 
MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E 
QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENDO A INCIDÊNCIA DE 
19,98% E; 3) REAJUSTE DO ADITIVO (PERIODICIDADE): R$ 
228.816,32 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E 
DEZESSEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). DOTAÇÃO: 
2021.3163.04.122.1003.2004.04, NATUREZA DA DESPESA 
Nº. 4.4.90.51.17 (FONTE 100), TENDO SIDO EMPENHADO 
OS SEGUINTES VALORES: 1) R$ 1.094.646,37 (UM MILHÃO, 
NOVENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS 
REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), CONFORME NOTA 
DE EMPENHO N°. 00014 (000020930532) E 2) R$ 228.816,33 
(DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS 
REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME NOTA DE 
EMPENHO N°. 00015 (000020930726); AMBAS DATADAS DE 
28/05/2021.PROCESSO SEI Nº 201700036000906.

<#ABC#236107#33#279601/>

Protocolo 236107
<#ABC#236117#33#279612>

EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 28/2021 - GOINFRA. CONVENENTES: AGÊNCIA 
GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 
e MUNICÍPIO DE NOVA CRIXÁS. OBJETO: execução dos 
serviços de recuperação de pavimentos asfálticos em vias urbanas 
no MUNICÍPIO DE NOVA CRIXÁS, neste Estado. VALOR: R$ 
1.952.312,70 (um milhão, novecentos e cinquenta e dois mil, 
trezentos e doze reais e setenta centavos). RECURSOS: O referido 
convênio não envolve repasse de recursos financeiros, e as 
despesas que cada ente terá com a execução de suas obrigações 
será suportada por seus próprios orçamentos. VIGÊNCIA: O 
presente Convênio terá vigência até 31/05/2022, a partir da data de 
sua assinatura. PROCESSO SEI N.º 202100036006912.

<#ABC#236117#33#279612/>

Protocolo 236117
<#ABC#236291#33#279808>

EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 10/2021 - GOINFRA. CONVENENTES: AGÊNCIA 
GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 
e MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES. OBJETO: execução dos 
serviços de recuperação de pavimentos asfálticos em vias urbanas 
no MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES, neste Estado. VALOR:  R$ 
972.902,46 (novecentos e setenta e dois mil, novecentos e dois 
reais e quarenta e seis centavos). RECURSOS: O referido convênio 
não envolve repasse de recursos financeiros, e as despesas que 
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