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CONTRATO 
Ne {812020 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
AGENCIA —=GOIANA DE DEFESA 
AGROPECUARIA E A NP CAPACITAGAO 
E SOLUGOES TECNOLOGICAS LTDA, 
PARA CONTRATAGAO DO BANCO DE 
PREGOS, NA FORMA ABAIXO: 

A AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA, inscrita no CNPJ n° 
06.064.227/0001-87, pessoa juridica de direito publico interno, entidade autarquica, criada pela Lei 
Estadual n° 14.645, de 30/12/2003, com estrutura basica de funcionamento definida pelo Decreto 

Estadual n° 9.550, com sede na Avenida 4? Radial, Qd. 60, Lt. 01/02, Setor Pedro Ludovico, 

Goiania/GO, CEP: 74.830-130, neste ato, representada por seu Presidente, o Sr. JOSE ESSADO 

NETO, brasileiro, casado, empresario, CPF: 015.866.531-72, RG n° 130500 SSP/GO, residente e 

domiciliado na cidade de Inhumas, Estado de Goias, nomeado pelo Decreto de 14 de fevereiro de 

2019, publicado no DOE em 15/02/2019 e de outro lado, doravante designado apenas 

CONTRATADA a empresa NP CAPACITAGAO E SOLUGOES TECNOLOGICA LTDA, CNPJ 
07.797.967/0001-95, ora representada por RUDIMAR BARBOSA DOS REIS, CPF: 574.460.249- 

68 e RG 4.086.763-5, sediada na Rua Dr. Brasilio Vicente de Castro, 111 — 10° andar, Campo 

Comprido, Curitiba - PR, resolvem firmar o presente contrato, nos termos do Processo 

202000066009296, através de Compra Direta — Dispensa de Licitacao, artigo 24, inciso Il - 

Solicitagado de Aquisigao n° 78.411 - SEAD, fundamentada na Lei Federal 8.666/1993 e demais 

normas regulamentares aplicaveis a espécie e as clausulas e condicdes seguintes: 

DO OBJETO. 

CLAUSULA PRIMEIRA: 
Constitui objeto deste Instrumento a Contratagao do Servigo de Banco de Pregos, conforme 
condigédes definidas no Termo de Referéncia da Compra Direta — Solicitagao de Aquisi¢gao n° 

78.411 — SEAD e na Proposta Comercial encaminhada pela CONTRATADA, que passam a 

integrar este Instrumento. 

DA EXECUGAO DO OBJETO 

CLAUSULA SEGUNDA: A execucao do objeto contratado contara a partir da emissdo da Nota 
de Empenho, ocasiao em que a CONTRATADA fornecera senhas de acesso, em quantidades 

e condigdes previstas na Proposta Comercial. 

DO PRAZO DE VIGENCIA 
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CLAUSULA TERCEIRA: O prazo de vigéncia deste Contrato sera de 12 (doze) meses, contados 

da sua assinatura, com eficacia, apdés a publicagao do seu extrato no Diario Oficial do Estado de 
Goias. 
PARAGRAFO PRIMEIRO - A critério da CONTRATANTE e com a anuéncia da CONTRATADA, 
este Contrato pode ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, mediante Termo Aditivo, até 
0 limite de 60 (sessenta) meses. 

PARAGRAFO SEGUNDO - 0 reajuste contratual sera de acordo com o IGPM 

DAS CONDIGOES DO PAGAMENTO 

CLAUSULA QUARTA: O pagamento sera efetuado em parcela unica, no prazo maximo de 30 
(trinta) dias, contado a partir da apresentacao da Nota Fiscal/Fatura. 

PARAGRAFO UNICO: Sera exigida, no ato do pagamento, a apresentacao das Certidédes de 

Regularidade do INSS e do FGTS, e de Regularidade Fiscal dos encargos tributarios das 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da CONTRATADA. 

DO VALOR DO CONTRATO 

CLAUSULA. QUINTA: © valor total do presente Contrato é de R$ 8.975,00 (oito mil 
novecentos e setenta e cinco reais) 

PARAGRAFO UNICO: A despesa decorrente deste procedimento no presente exercicio correra a 

conta da seguinte Dotacao Orcamentaria: 2020.32.61.20.609.1035.2121.03, Natureza da 

Despesa: 3.3.90.39.02, Fonte: 100, Nota de Empenho n° 162 de 30 de novembro de 2020. E, nos 
exercicios seguintes, as despesas ocorrerao em dotagées orgamentarias préprias. 

DA FISCALIZAGAO 

CLAUSULA SEXTA: A fiscalizagdo da execucdo dos servicgos/assinatura sera feita por servidor 

da CONTRATANTE, formalmente designado, a quem incumbira a pratica de todos e quaisquer 

atos préprios ao exercicio deste mister, nas especificagées dos servicos a serem executados. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as 

decisdes, métodos e processos de inspecao, verificagéo e controle adotados pela 
CONTRATANTE, obrigando-se a fornecer explicagées, esclarecimentos e comunicagées de 

que necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades. 

PARAGRAFO SEGUNDO: A atuagao fiscalizadora em nada restringe a responsabilidade 

unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos servicos/assinatura 

contratados, a sua execugao e as consequéncias e implicagées, proximas ou remotas, perante 
a CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais 
irregularidades na execugaéo dos servicos/assinatura contratados nao implica em 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus prepostos. 

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA 
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CLAUSULA SETIMA: Constituem-se obrigagées da CONTRATADA: 

a) prestar e disponibilizar os servicos a CONTRATANTE de acordo com as normas contratadas 

e em observancia a legislagao vigente; 

b) prover suporte aos servicos ora contratados, com pessoal adequado e capacitado; 

c) prestar, sem quaisquer é6nus para a CONTRATANTE, os servigos necessarios a corregao e 

revisao de falhas ou defeitos verificados nos produtos, sempre que a ela imputaveis; 

d) responder pelos servicos que executar, na forma da legislagao aplicavel; 

e) iniciar e concluir os servigos nos prazos estipulados. 

PARAGRAFO UNICO: A CONTRATADA sera também responsavel por todos os énus ou 

obrigagdes concernentes as Legislagées social, trabalhista, fiscal, securitaria e previdenciaria. 

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE 

CLAUSULA OITAVA Efetuar o pagamento do objeto CONTRATADO de acordo com a Clausula 

Sétima do presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades 
previstas. 
PARAGRAFO PRIMEIRO - Comunicar imediatamente a CONTRATADA qualquer irregularidade 
na execugao do Contrato. 

PENALIDADES 

CLAUSULA NONA: O nao cumprimento, por parte da CONTRATADA, acarretara a aplicacdo 
das penalidades previstas na Lei Federal n° 8.666/93, arts. 86 a 88. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: S4o as_ seguintes sanc6es administrativas que poderao ser 
aplicadas a CONTRATADA: 
Pelo descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigagées expressas neste contrato, 
ficara a CONTRATADA sujeita as seguintes penalidades, previstas no art. 87 e seguintes da 
Lei n° 8.666/93: 
a) adverténcia; 
b) multa moratéria de 1% (um por cento) ao dia util, em caso de atraso na 
entrega/disponibilizagao do objeto contratado, elevando-se para 2% (dois por cento) se o 
atraso for de 30 (trinta) dias, e para 4% (quatro) por cento se o atraso for até 60 (sessenta) 
dias; 
c) Multa de até 5% (dez por cento) sobre o valor do contrato; c.1) pela recusa de assina-lo; c.2) 
pela nao entrega/disponibilizagao do objeto contratado nos prazos fixados; 
d) suspensao temporaria de participacdo em licitagaéo e em contratar com a Administracao 
Publica. 
e) declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao publica, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes de punigao, na forma do inciso IV do Art. 87 da Lei n° 
8.666/93. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: As sancées previstas nos itens e alineas acima serdo aplicadas 
individualmente, podendo ser cumuladas com a pena de multa, cujo valor devera ser recolhido 

a favor da CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da notificagao escrita, 

podendo a CONTRATANTE desconta-los das faturas por ocasiao de seu pagamento, se assim 

julgar conveniente, e até mesmo cobra-los executivamente em juizo, caso nao obtenha éxito na 

cobran¢a extrajudicial. 

DA RESCISAO 

CLAUSULA DECIMA 
Este Contrato podera ser rescindido administrativamente com fundamento no art. 77 da Lei n°. 

8.666, de 1993, hipdtese em que a CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, 
conforme o determina o inciso IX do art. 55 da Lei n°. 8.666/93. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Este Contrato podera ser rescindido, na ocorréncia de quaisquer 

motivos relacionados no art. 78 da Lei n°. 8.666/93; podendo ser: 

a) unilateralmente pela CONTRATANTE, na ocorréncia de qualquer das hipdteses previstas nos 

incisos | a XIl e XVII do art. 78 da Lei n°. 8.666, de 1993; 

b) por acordo entre as partes; 

c) judicialmente, nos termos da legislacao. 

PARAGRAFO SEGUNDO - Os casos de rescisdo contratual serao formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa. 
PARAGRAFO TERCEIRO - A rescisAo unilateral acarretara as consequéncias previstas no art. 80 

da Lei n° 8.666/93. 

DA CONCILIAGAO E MEDIAGAO 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a 
formalizagao, execugao ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagéo, chamamento 

publico ou procedimento congénere, serao submetidas a tentativa de conciliagao ou mediagdo no 

ambito da Camara de Conciliagao, Mediacao e Arbitragem da Administragao Estadual (CCMA), na 

forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 

de julho de 2018. 

DA CLAUSULA COMPROMISSORIA 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste 

decorrente desta licitagao, chamamento publico ou procedimento congénere, acaso nao puderem 

ser equacionados de forma amigavel, serao, no 

DA PUBLICAGAO 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA. 

O presente instrumento sera publicado pela AGRODEFESA, em resumo, no Diario do Estado de 

Goias, consoante dispée o art. 61, paragrafo Unico, da Lei n° 8.666/93. Y 
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DO FORO 

CLAUSULA DECIMA QUARTA. 
As partes de comum acordo elegem o foro da cidade de Goiania, para dirimir as duvidas oriundas 

da execuc¢ao do presente Contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem assim justa e pactuadas, firmam o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presenga das testemunhas abaixo identificadas. 

Goidnia, 41 de DEZEM4Sdode 2020. 

  

RUDIMAR BARBOSA DOS REIS 
CONTRATADA 
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ANEXO AO CONTRATO DE INFORMAGOES EM BANCO DE DADOS 
1 - Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretacao ou execucao deste ajuste, ou 

de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais 
disponiveis, e que nao seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da 

realizagao de tentativa de conciliaga4o ou mediagao), devera ser resolvida de forma 

definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE 

CONCILIAGAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL 
(CCMA). 
2 - A CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO 
ESTADUAL (CCMA) sera composta por Procuradores do Estado, Procuradores da 

Assembléia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo 

funcionar em Comissées compostas sempre em numero impar maior ou igual a 3 (trés) 

integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei Complementar 

Estadual n° 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagao das normas de seu 

Regimento Interno, onde cabivel. 
3 - A sede da arbitragem e da prolagao da sentenga sera preferencialmente a cidade de 

Goiania. 
4 - O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa. 

5 - A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do 

ordenamento juridico ao mérito do litigio. 

6 - Aplicar-se-4 ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso 0 seu 

Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA 
ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, na 
Lei n° 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de 

julho de 2018 e na Lei Estadual n° 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a 
sentenga titulo executivo vinculante entre as partes. 

7 - A sentenga arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletrénico 

oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipdteses de sigilo previstas em 

lei. 
8 - As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais 

necessarias, incluindo a execugao da sentenga arbitral. A eventual propositura de medidas 

judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada a CAMARA DE 

CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL 
(CCMA), e nao implica e nem devera ser interpretada como renuncia a arbitragem, nem 

afetara a existéncia, validade e eficdet 

    
    

  

ee ADO NETO . 
CY CONTRATANTE 
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ANO 184 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.448

RESOLVE:
Art. 1º - Designar a servidora Anne Karoline Pureza Inácio, 

inscrita sob o CPF.: 032.673.571-28, ocupante do cargo de Gerente, 
lotada na Gerência de Compras e Apoio Administrativo, para, sem 
prejuízo de suas funções, atuar como Gestora do contrato, que tem 
como objeto a prestação de serviço de de Vigilância e Segurança 
Armada no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Art. 2º - A servidora desenvolverá as atividades descritas 
acima sem prejuízo das suas atribuições.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
Gabinete do Presidente da GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA 

ESTADUAL DE TURISMO, aos 10 dias do mês de dezembro de 
2020.

Documento assinado eletronicamente por FABRICIO BORGES 
AMARAL, Presidente, em 11/12/2020, às 14:04, conforme art. 2º, § 
2º, III, “b”, da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
<#ABC#210014#25#248650/>

Protocolo 210014

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

EMATER
<#ABC#209970#25#248603>

Aviso de Licitação

Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária - EMATER, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão na forma 
Eletrônica, tipo Menor Preço por Item.
Processo: 202012404000758 - Pregão Eletrônico nº 008/2020 - 
EMATER
Objeto: Aquisição de 50 (cinquenta) Note Book para atender ao 
CONVÊNIO MAPA Nº 893382/2019, celebrado com a UNIÃO, por 
intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) e a Agencia Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária (EMATER), cujo objeto é a estruturação de 
entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER).
Valor estimado: R$ 290.678,50 -  Fonte de Recurso: 220/Estadual 
e 290/Federal
Data de início da apresentação das propostas e documentos de 
habilitação: A partir das 14hs do dia 14/12/2020
Data da abertura: 30/12/2020 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  
Maiores informações: Fone (62) 3201-8169 - Comissão Permanente 
de Licitação.
Goiânia/GO,11 de dezembro 2020.
Tatiana Teodoro Zoccoli - Pregoeira
<#ABC#209970#25#248603/>

Protocolo 209970

Agência Goiana de Defesa Agropecuária – 
AGRODEFESA

<#ABC#209987#25#248624>

AGRODEFESA - 1.PROCESSO N° 201900066007933; 
2.MODALIDADE: Contrato de Locação de Imóvel; 3.IDENTIFI-
CAÇÃO DO TERMO: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019; 
4.OBJETO: Alterar as cláusulas Segunda, Terceira, Quinta e Décima 
Primeira do Contrato Originário; 5.ALTERAÇÕES: §1° VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses, com início em 12/12/2020 a 12/12/2021; § 
4° VALOR: R$ 7.482,24 (Sete mil, quatrocentos e oitenta e 
dois reais e vinte e quatro centavos); Dotação Orçamentária: 
2020.32.61.20.609.1035.2121.03; Fonte: 100; Elemento de 
Despesa: 36; Natureza: 3.3.90.36.05; Nota de Empenho n° 160 de 
30/11/2020, no valor de R$ 394,90 (Trezentos e noventa e quatro 
reais e noventa centavos); 6.DATA DA ASSINATURA: 02/12/2019 
7.NORMA LEGAL: Lei federal 8.666/93 e suas alterações.
<#ABC#209987#25#248624/>

Protocolo 209987

<#ABC#210010#25#248644>

AGRODEFESA 1.PROCESSO N° 202000066009296; 
2.MODALIDADE: Dispensa de Licitação; 3.IDENTIFICAÇÃO 
DO TERMO: Contrato nº 18/2020; 4.OBJETO: Contratação de 
Serviços de Banco de Preços; 5.VALOR: R$ 8.975,00  (oito mil, 
novecentos e setenta e cinco reais); 6.PARTES: AGRODEFESA, 
CNPJ: 06.064.227/0001-87 como Contratante e empresa NP 
CAPACITAÇÕES E SOLUÇOES TECNOLÓGICAS LTDA, CNPJ: 
07.797.967/0001-95 como Contratada; 7.VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses, contados da sua assinatura e eficácia, após a publicação 
no Diário Oficial do Estado de Goiás; 8.DOTAÇÃO ORÇAMENT
ARIA:2020.32.61.20.609.1035.2121.03; Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.02; Fonte:100; NE: 162 de 30 de novembro de 2020. E nos 
exercícios seguintes, as despesas ocorrerão em dotações orçamen-
tárias próprias; 9.DATA DA ASSINATURA: 11/12/2020 10.NORMA 
LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei federal 8.666/93.
<#ABC#210010#25#248644/>

Protocolo 210010

Departamento Estadual de Transito – DETRAN
<#ABC#209921#25#248545>

Portaria 1504/2020 - DETRAN
O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de 

Goiás - DETRAN/GO, no uso de suas atribuições legais e regulares, 
e considerando os termos da Lei Federal nº 9.503/1997 do CTB - 
Código de Trânsito Brasileiro; 

Considerando as regulamentações que constam nas 
Resoluções do CONTRAN nº 358/2010, nº 158/2004 e nº 169/2005;

Considerando a necessidade de regulamentar as 
atividades das Bancas Examinadoras e a Banca de Legislação de 
Trânsito desta Autarquia;

Considerando que o candidato à obtenção da habilitação 
para conduzir veículo automotores deve se submeter, dentre 
outros, aos exames teórico-técnicos de legislação e de prática de 
direção veicular aplicados pelas Bancas, conforme dispõe o Art. 
147 e seguintes do CTB, e legislação correlata;

Considerando a necessidade de se estabelecer normas e 
critérios complementares para a composição e a operacionalização 
das Bancas Examinadoras de Trânsito e Legislação de Trânsito, 
em processo de habilitação do condutor de veículo automotor, de 
competência desta Autarquia;

Considerando a importância da atuação dos presidentes 
e examinadores no processo de avaliação dos candidatos em 
processo de habilitação para condução de veículos automotores;

Considerando o manual da banca examinadora na sua 
última revisão; e

Considerando o disposto no processo SEI 
202000025086650.

RESOLVE:
Art. 1º Cabe ao Primeiro Presidente da Banca 

examinadora de Prática de Direção, exercer suas funções de 
acordo com os princípios da ética, civilidade, discrição, urbanidade 
e cordialidade perante as pessoas envolvidas direta ou indiretamen-
te nas atividades em questão, atribuindo-lhe:

I - pegar as provas na Gerência de Habilitação na Co-
ordenadoria da Banca Examinadora, em horário de expediente, 
conforme a data da banca a ser realizada, de forma que sempre 
respeitando o tempo provável para que o presidente faça a logística 
da mesma;

II - entrar em contato com os examinadores escalados, 
detalhando aos mesmos o horário de saída da Coordenadoria de 
Transportes desta Autarquia;

III - fazer a abertura da Banca Examinadora da seguinte 
forma:

a) colher as assinaturas dos membros da Banca 
Examinadora na folha de frequência;

b) orientações para a eficiência e a eficácia para a 
condução dos trabalhos da Banca para o segundo presidente e 
examinadores;

c) escala do(s) examinadores de percurso das provas 
categoria B, C, D e E, baliza e aclive e escala do(s) examinadores 
categoria A;

d) distribuição equitativa das provas para os examinadores 
de percurso;
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