
  

AGRODEFESA 
mese sois INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº (12014 

O Presidente da AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - 

AGRODEFESA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 203, do Decreto nº 5.652, 

de 06/09/2002 — aprova o Regulamento da Lei nº 13.998, de 13/12/2001 e de acordo com a 

instrução Normativa nº 008/2011, de 22/08/2011; 

Considerando a Instrução Normativa nº 19, de 03/05/2011, do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

Considerando o risco de difusão das doenças dos animais em eventos pecuários; 

Considerando a conveniência e oportunidade da adoção de normas para proceder 

ao credenciamento de Médicos Veterinários — Responsáveis Técnicos - pelos eventos pecuários, 

sem vinculo com a Administração Estadual, para a emissão de Guias de Trânsito Animal (GTAS), 

exclusivamente para a saída dos animais dos eventos pecuários; 

Tendo em vista o que consta do processo nº 201200066004308; 

RESOLVE: 

Art. 1º - AUTORIZAR a emissão da Guia de Trânsito Animal (e-GTA), impressa, 

pelos Responsáveis Técnicos em leilões, exposições, feiras pecuárias, vaquejadas, torneios 

leiteiros e outros eventos com aglomerações de animais como bovinos, bubalinos, caprinos, 

ovinos e equídeos, exclusivamente para a saída dos animais do evento. 

Art. 2º - Cada GTA impressa no modelo acima deverá possuir um Código de 

Barras único, podendo ter sua validade conferida no site: 

www agrodefesa.go.gov.br/gta/codigodebarra ou através de contato com a Gerência de Tecnologia 

da Informação da AGRODEFESA; 

Art. 3º — O Responsável Técnico ou o promotor do evento pecuário deverá 

requisitar junto a uma Unidade local da AGRODEFESA a emissão do Documento de Arrecadação 

de Receitas Estaduais - DARE - no valor desejado, a partir do valor unitário de 01 (uma) e-GTA ou 

múltiplos da mesma. Este valor, a cada emissão de gr , será debitado automaticamente do 

saldo anterior creditado; V 
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Art. 4º — O Responsável Técnico somente poderá emitir e-GTAs de saída para 

Entidade Promotora de Evento Pecuário da qual tenha Anotação de Responsabilidade Técnica — 

ART - e esteja devidamente credenciado na AGRODEFESA; 

Art, 5º — Em caso de cancelamento de uma e-GTA pelo Responsável Técnico, o 

valor da mesma não será ressarcido, nem tão pouco gerará créditos para a entidade promotora do 

evento pecuário; 

Art. 6º — O Responsável Técnico deverá providenciar a validação das e-GTAs na 

entrada do Estabelecimento para permitir a posterior saída dos animais do evento, sendo que as 

e-GTAs não confirmadas serão acessadas por relatório da fiscalização e impedirá a abertura de 

novo ciclo do evento; 

Art. 7º — Para cada evento, a “chave” será a data da realização do mesmo, sendo 

necessária a criação de um LOG com todas as datas de realização dos eventos pecuários. O 

animal dará entrada no leilão até aquela data, não sendo permitidas entradas futuras e abertura 

de nova data de realização até que todos os animais da data anterior tenham dado saida, zerando 

o saldo daquele evento; 

Art. 8º — O Responsável Técnico só poderá dar saída do leilão até 24 horas após a 

realização do mesmo, sendo que as demais saídas e situações deverão ser realizadas na 

Unidade Local da AGRODEFESA; 

Art. 9º — Revoga-se a IN 06/2012 com suas alterações. 

Art. 10º - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data da sua publicação. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

A DE 

GABINETE DO PRESIDENTE DA AGRODEFESA - AGENCIA GOIAN 

i ê 2014. 

DEFESA AGROPECUÁ
RIA em Goiânia/ aos 4 dias do mês de setembro de 

Anteno pia Noguei
ra 

Présidente 

fesamapradefesa GRACA” CEP: 74823-020 Fone: 62- 3201-3530 
rOQe, 
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GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO 
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

cosa 

O Emtado de Gows, orz contratar, através da Procuredona-Ger! | 
db Estado a a empresa Agroirng Lunpeze é Serviços Lica CNPJ 

nº 10 999 587/0001-31 ora contratada. frmem com base na Le 
8 6861003 o Quinto Termo Asâno ap Contras nº 009/2012 com 
inicio em 27/08/2014 pera n prorrogação, com resjustamento, 
pot mala 6 foot) menco, do serviço da mangonção o Uimpem 
predial dos prédios de POE com slocação de pessos! a 

de indo o º pera sua 
À corta da dotação orçamentâns 2014.1407 02 122 4001 4007 63 

no valor total de AS 331 282 20 (trazemos 6 sTAS O Um MA, 
Uuzentos e oltenia 8 dom reais & vis centavos) para atercer à 
PGEIGO com prestação continuada aeconeno do Pregão 
Prsoncal nº 9012042 tado conorme proceso nº 

201 100003004907 de 0206/2011 

Gatansio do Procurado: Geral da Estado em Gounia, o 17º dia 
do ms de esembro de 2014 

Alesandrs Eduardo Felipe Tocantes 
Procurador-Geral do Esaso 

GABINETE DO PROCURADOS GERAL DO ESTADO 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AD CONTRATO Hº. 

O Extado de Goás ora contetare aruvdo Ga Procurstona-Germ 
do Erado e a INSTITUTO EUVALDO LOM - IEL CNES Pº 
9º 667 2680001-08. nes conirmado firmam com base na e 
8886/1093 9 Segundo Termo Agitvo sc Contrato nº 021/2012. com 
nico em Z40B2Dia, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
w DE EST; sem aberação do quanmemo e 
vma de sroitração 4 cons da Damertára 
20%4 1401 02 122 400! 400f 03, no valor moto! de R$ 638 452.58 
(santtrdos e lrinta 6 Dto ME QUIRTOCENtOS & CINQUENTA E dous rem q 
noventa o oc centavos; pá nçiucia à táxa de acirrim: para 
mander à PGEIGO com entrega parcelada por mas 12 (dorel 

meses bo conlonme processo +º 20IZOOCI0MZAS da 
| 130sa012 

  

Gabewte 06 Procurador-Geral do Estado em Godeia sos 12 des 
do mis de scmembro de 2014 

Aseandra Eguardo Felipe Tocarens 
Procuragor-Geral do Estado 
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AGROPECUÁRIA 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 97 044 

O Presidente 03 AGÊNCIA GOUNA DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA AGRODEFESA “o uso de 8.43 utrbuçõe lsque 

nos fomos do ari 203 do Decais nº 5 653 de O8092002 - aprova c 
Regulamento da Ui nº 13908 de :W92/2001 é 08 acordo com 

    

Tendo em veta 0 que Goma do proostso nº 
201200068004308 

RESOLVE: 
Ar 4º AUTORIZAR a amasto da Gua de 

Tebesam Armas (9-GTA) improaso polos Responsaves Tscrcos em 
inside erbonçõES favas pecuárias vaqueadam. mes utero & 

Ar 3 - O Rescangavel Técrico ou 8 promatos do 
evenio pocuáro devera requnasr juro 3 uma Unidade loca; da 
AGRODEFESA a ememão do Docurinto de Arrecadação de Recusa 

Esinduais DARE “o eslo denejado. a parts do valor unhiro de Ot 
(sm G-GTA ou mnibçios ca mena Esta unlor 4 cada emissão o e- 

será dsosado guiumeticaments do eskdo ater” creditado: 
A €— O Responçavo: Tegnco Limente pocert 

termas a-GTAa ca saida nara Ermudado Promotora de Evento Prcuáro 
da que: tenha Anciação 08 Hemporabiriade Iócrica - ART - 9 sims 

desdarmeane credenciado na AGRODEFESA 
Ast 8º - Em caro Gr canos-emario de uTo -GTA 

pelo Respormável Técnica, o vslor da meus nb; será "RERarado, nom 
lo Geues gererh crédeos pára 5 entuado promotora do áverio 
pecuáno, 

  

A € - O Resporçivel Teco cavera 
prensencum a vedação css e-GTAS "3 entrada do Esiabelitenanto 
Dao Dermár A postenor Aaícia dos arames do ever sando que ms q 
GAS nho cortmmenas serão sostansoss por reiatóro da facsização e 
impera a abertura de novo ado do evento: 

Art 7º - Pora cadê quanto e “cravo! sora a date 
di renização de mestmo sendo necesnais 4 criação 08 um LOG com 

todas as catas do raskração dia eventos pecuênos O mmimai cará 
entrada no inlão dl aquela data, nho sando permitítes griradas 
futuras e abertura do nova dat de rastLação 6lé qua todos 08 srimais 

cs ata anterior leram dedo gaia. zerano o esido uesuela suando: 
Art 8º — O Responagve! Técnxo Dó podéri das 

cais do iotão mio 24 horas após 5 “alização do mesmo, sendo que 
as deram Lados « s$.IÇÕES Ouesrdo 6: resiataas no Unicado Loca! 
ds AGRODEFESA, 

AM &º - Revogase q Ik 062012 com suga 
aterações 

Ast 40º - Esm instrução Nocreina ertrara em 
wegor na gia da eum publicação 

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE E CUNPRA-SE. 

GABNETE 00 
= AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA em Godraaf30 
“dm 12 caps do nha de agtamixo ds 2014 

Armas da Amarie Moguanra 
Prencdento 

AGRODEFESA - AGÊNCIA GOAMA DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA - * 2ROCESSO Nº 201400085007965. 2 

Moasidods ajuste Contrato da Locação de Móvel com base na 

  

25 884 00 [vinte e once mi oticentos e atenta e quero ras 8 
PARTES AGRODEFESA — Goiana ca Defasa 
Agrepecuára - CNPAME 08 084.2270001-87 como locador é 
CORNELIA APARECIOA VARGAS DINIZ. CPF: 193 146 «81-04 
RG nº 946652 2º Via, como Locadora, 7 VIGÊNCIA 32 (Doze) 
Mesas à parte da ua esenstuce E JUSTIFICATIVA O referia 
umóvet anconcra — se de forma maqueroca e poderá acomodar de 
forma asusísiora «s necessidades da mstiação de paiores 

abrem avos ds AGRODEFESA na dede de Golias - GO. com 
uma ároa lota de 29167 m2, 09 NORMA LEGAL Le; toderai 

2 868/73 com nuas posteriores. 

AGÊNCIA GOIANA DE 
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 
EBRATA 

  
EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº DORMS - CELOPALES 

Processos Arrmemreaivos Z0130003000056M  207300005005871 
201 20130000500768? 

  

A Goana 04 Ouaanvelyeranto Regional - AGDR com sede 

cias do mãa de junho de 294, esieda da 1500 hora o valor cs 
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Consinuções Lido pes c Lota CS onde lhos: Rá 71420145 
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eortorme documentos 08 fis 4725/4728 Ficam inutecados 08 cem 
termos da reforma Ala veto que ta! discada nho mdio no quadro de 
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