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TERMO ADITIVO 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
004/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
AGÊNCIA —* GOIANA DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA E A EMPRESA PRESTA 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI, 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTINUADOS DE LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO, PORTARIA, OFICIAL DE 
MANUTENÇÃO GERAL, CARREGADOR, 
RECEPCIONISTA, JARDINEIRO E COPEIRA. 

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, publicado no DOE de 07/11/2011, com sede 

na Avenida 42 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, nomeado pelo Decreto de 14 de fevereiro de 2019, publicado no DOE em 

15 de fevereiro de 20192019, o Sr. JOSE ESSADO NETO, brasileiro, casado, empresário, 

CPF nº 015.866.531-72, RG nº 130500 SSP/GO, residente e domiciliado nesta capital e de 

outro lado, doravante designada apenas CONTRATADA, a empresa PRESTA 

CONSTRUTORA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº 02.282.245/0001-84, situada na Rua João de Souza Clímaco, Quadra 04, Lote 
029, Sala 01, Parque Trindade Il, Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, representada neste 

ato pelo Sr. Sr. IVAN DA SILVA ANDRADE, brasileiro, RG nº 173.610-2 — 2º Via, SSP/GO e 

CPF nº 414.662.681-15, neste ato representado pelo seu Procurador RAUL SILVA 

FIGUEROA MENDONÇA, Identidade nº 4872321- SSP/GO e CPF nº 010.841.481-70, 
celebram o SEGUNDO TERMO ADITIVO ao Contrato de Prestação de serviços 

continuados de limpeza e conservação, portaria, oficial de manutenção geral, 

carregador, recepcionista, jardineiro e copeira, com dedicação exclusiva de mão de 

obra, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de 

proteção individual (EPI's) e proteção coletiva (EPC's), nos termos do, Pregão Eletrônico 

nº 001/2020, fundamentado na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie e às cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO: 
O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar as Cláusulas Segunda, Terceira, Quarta, 

Quinta, Sexta, Nona, Décima Segunda, Décima Quinta, 8 4º do Contrato Originário. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES: 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta do Contrato Originário, fica prorrogado em 

mais 12 (doze) meses, com início em 15/03/2022 e término em 14/03/2023. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - DO VALOR CONTRATUAL 
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto deste Instrumentoí 

valor mensal de R$ 178.702,42 (cento e setenta e oito mil setecentos e dois reais 
/ f 
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quarenta e dois centavos) e de R$ 2.144.429,04 (dois milhões cento e quarenta e quatro 

mil quatrocentos e vinte e nove reais e quatro centavos), pelo período de 12 (doze) meses. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - DOS POSTOS DE SERVIÇOS APÓS A ALTERAÇÃO 
CONTRATUAL 
Nos termos do Art. 65, inciso |, letra 'b” e inciso Il 8 1º, foi alterada a Cláusula Nona do 

Contrato Originário, sendo: a substituição de 1 (um) Posto de Eletricista para 1 (um) Posto de 

Oficial de Manutenção Geral e o Posto de 1 (um) Jardineiro para 2 (dois) Postos de 

Recepcionistas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

: Laboratório : 
Descrição do LABVET e Regional CRE UOL UR Rio 

Serviço Sede LABQUALI EABSEM Métropolitariá de ana O Transporte Goiânia Verde 

Auxiliar de 
01 Limpeza 06 04 01 02 — 01 01 

02 Carregador 01 -— = — E Em as = 

03 Copeira 02 01 — - - “ sã as 

04 Jardineiro - 01 - - - - - - 

Oficial de 
05 Manutenção 01 — -— — — — = - 

Geral 
Porteiro 

06 Diurno 01 01 01 01 01 01 - 01 

Porteiro 
07 Noturno 01 01 01 01 01 01 - 01 

08 Recepcionista 02 -— — — -— — — — 

Quantidade Valor Valor Valor 
Item Descrição do Serviço Postos Unitário Mensal Anual 

01 Auxiliar de Limpeza - com carga 
horária de 40 horas semanais de 
segunda à sexta feira. 11 3.163.,87 34.802,57 417.630,84 

02 Auxiliar de Limpeza - com carga 
horária de 40 horas semanais de 
segunda à sexta feira. Com 04 3.504,41 14.017,64 168.211,68 

insalubridade 
03 Carregador - com carga horária de 

40 horas semanais de segunda à 01 3.775,92 3.775,92 45.311,04 

sexta feira. 
04 Copeira - com carga horária de 40 

horas semanais de segunda à 
sexta feira. 02 3.158,46 6.316,92 75.803,04 

05 Copeira - com carga horária de 40 
horas semanais de segunda à 
sexta feira. Com insalubridade 01 3.614,08 3.614,08 43.368,96 

06 Jardineiro - com carga horária de 
40 horas semanais de segunda à 01 4.267,07 4.267,07 51.204,84 
sexta feira. Com insalubridade 

07 Oficial de Manutenção Geral - 
com carga horária de 40 horas 01 6.879,36 6.879,36 82.552,32 

semanais de segunda à sexta 

feira. 
Porteiro Diurno - em escala 

08 12x36 horas diurnas de segunda à 
sexta, sábados, domingos e 06 6.613,94 39.683,64 476.203,68 

feriados. 
09 Porteiro Diurno - em escala 

12x36 horas diurnas de segunda à 01 7.572,30 7.572,30             
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sexta, sábados, domingos e 

feriados. Com insalubridade 
  

Porteiro Noturno — em escala 
10 12x36 horas noturnas de segunda 

à sexta, sábados, domingos e 06 7.262,70 43.576,20 522.914,40 

feriados. 
  

Porteiro Noturno — em escala 
4 12x36 horas noturnas de segunda 

à sexta, sábados, domingos e 01 8.204,10 8.204,10 98.449,20 

feriados. Com insalubridade. 
  

Recepcionista - com carga 
12 horária de 40 horas semanais de 02 2.996,31 5.992,62 71.911,44 

segunda à sexta feira.           
178.702,42 

Valor Total Mensal 
    2.144.429,04   Valor Total Anual 
  

PARÁGRAFO QUARTO - DA DESPESA 
A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto, no valor de R$ 2.144.429,04 

(dois milhões cento e quarenta e quatro mil quatrocentos e vinte e nove reais e quatro 

centavos), correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

2022.32.61.20.122.4200.4243.03; Natureza da Despesa:  3.3.90.37.01,3.3.90.37.02, 

3.3.90.37.03 e 3.3.90.37.06, Fonte de Recursos: 1753. 

PARÁGRAFO QUINTO - DO EMPENHO DA DESPESA 
Os recursos necessários ao atendimento da despesa deste Instrumento neste exercício estão 

regularmente empenhadas nas Notas de Empenhos nº 062, 059, 060 e 061 de 14 de março de 

2022, no valor de R$ 106.634,18, (cento e seis mil seiscentos e trinta e quatro reais e 

dezoito centavos), R$ 95.006,57 (noventa e cinco mil seis reais e cinquenta e sete 

centavos), R$ 467.046,68 (quatrocentos e sessenta e sete mil quarenta e seis reais e 

sessenta e oito centavos) e R$ 947.446,70 (novecentos e quarenta e sete mil 

quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), respectivamente. E, nos 

exercícios seguintes, as despesas ocorrerão em dotações orçamentárias próprias. 

PARÁGRAFO SEXTO - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de garantia correspondente 

ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global deste Instrumento, na modalidade de 

Fiança Bancária, no valor de R$ 107.221,45 (cento e sete mil duzentos e vinte e um reais e 

quarenta e cinco centavos). 

PARÁGRAFO SÉTIMO - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma 

prevista pela Lei Estadual nº 17.928/12, como também, que sejam observadas as orientações 

constantes do DESPACHO Nº 938/2020 - GAB, da Procuradoria-Geral do Estado, em relação 

à fiscalização da execução contratual, em especial no tocante ao cumprimento das obri es 

trabalhistas por parte da CONTRATADA. 
Transcreve-se, por oportuno, o teor do item 12 do referido expediente referencial: / 
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12. Na medida, pois, em que remanesce o poder-dever da Administração Pública de fiscalizar 

o devido cumprimento dos contratos de prestação de serviços, inclusive no que se refere à 

observância das regras e direitos trabalhistas (arts. 29, incisos IV e V, 54, 8 1º, 55, inciso XIII, 
58, inciso Ill, 66, 67, caput e $ 1º, 77 e 78, todos da Lei nº 8.666/93), e visando prevenir 

passivos em casos futuros, recomendo a todos os órgãos que integram a Administração 

estadual direta e indireta a procederem da forma a seguir descrita (arts. 3º, inciso | e 5º, inciso 

XI, da Lei Complementar Estadual nº 58/2006 e art. 16, inciso |, da Lei Estadual nº 

20.491/2019). 

12.1. A fiscalização administrativa, realizada nos contratos de prestação de serviços com 

regime de mão de obra, poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se 
em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas 

eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado. 

12.2. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, quanto aos 

trabalhadores admitidos pela contratada regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - 

CLT, exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações: 

a) no primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte 

documentação: 
a.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de 
trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando 

for o caso; 
a.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos 

responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada 

pela contratada; e, 
a.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços. 

b.1) o gestor do contrato deverá providenciar mensalmente a seguinte documentação, 

em prazo hábil ao pagamento da fatura de serviços: 

b.1.1. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 
b.2.1. Certidão Negativa de Débitos Federais; e, 

b.3.1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
b.2) quando não for possível a emissão das certidões descritas acima, o gestor do 

contrato deverá notificar a contratada para a apresentação da documentação comprobatória 

substitutiva, tais como: 
b.2.1. GFIP do período e/ou extratos da conta do FGTS; 

b.2.2. Documento emitido pela Receita Federal do Brasil e/ou extratos da conta do INSS; e, 

b.2.3. Documento emitido pela Justiça do Trabalho. 
c) entrega, quando solicitado pela Administração, de quaisquer dos seguintes documentos: 

c.1. extratos da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração 

contratante; 

c.2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que 

conste como tomador o órgão ou entidade contratante; 
c.3. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos 

serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários; 

c.4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentaçã 9, 

entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Dissídio Coletivo (DC), Conve Ei 

Coletiva de Trabalho (CCT) ou Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), relativos a ds m 
prestação dos serviços e de qualquer empregado; e, /h Ê, 

/ 
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c.5. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem 

exigidos por lei ou pelo contrato. 

d) entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão 

do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido no contrato: 

d.1. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, 

devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; 

d.2. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões 

contratuais; 
d.3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada 

empregado dispensado; e, 

d.4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 

12.3. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, 

os gestores de contratos de serviços com regime de mão de obra deverão providenciar 
informação à Receita Federal do Brasil (RFB). 

12.4. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os 

gestores de contratos de serviços com regime de mão de obra deverão providenciar 

informação ao Ministério do Trabalho. 

12.5. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de 

habilitação pela contratada poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais 
sanções. 
12.6. A Administração poderá conceder um prazo (que deverá ser preferencialmente fixado 

nos contratos) para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas 

condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a 
incapacidade da empresa de corrigir. 

12.7. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o gestor do 

contrato deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior. 

12.8. Além das disposições acima citadas, a fiscalização administrativa deverá observar as 
seguintes diretrizes: 

12.8.1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada): 

a) No momento em que a prestação de serviços é iniciada, deve ser elaborada planilha-resumo 

de todo o contrato administrativo. Ela conterá informações sobre todos os empregados 

terceirizados que prestam serviços no órgão, divididos por contrato, com os seguintes dados: 

nome completo, número de inscrição no CPF, função exercida, salário, adicionais, 

gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e quantidade (vale-transporte, auxílio- 

alimentação etc.), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas extras 
trabalhadas; 
b) A fiscalização das Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) será feita por 

amostragem. Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados devem ser conferidas, a 
fim de que se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as informações 

fornecidas pela empresa e pelo empregado. Devem ser observadas, com especial atenção, a 

data de início do contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração (corretamente 

discriminada em salário-base, adicionais e gratificações), além de demais eventuais alterações 
dos contratos de trabalho; 

c) O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato 
administrativo; 

d) O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e nos instrumentos de 
negociação coletiva (CCT ou ACT) ou decisão judicial resolutiva de negociação coletiva ( e 
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e) Devem ser consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT, no ACT ou DC 
para as empresas terceirizadas (por exemplo, se os empregados têm direito a auxílio- 

alimentação gratuito); 
f) Deve ser verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de 
trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais 

condições obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI); 
9) No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte 

documentação, devidamente autenticada: 
g.1. relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do posto de 

trabalho, números da carteira de identidade (RG) e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF), e indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 

9.2. CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos 

serviços, quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada; 
9.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; 

e, 
9.4. declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos 

trabalhistas e sociais decorrentes do contrato. 
12.8.2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura): 

a) Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária observada a legislação vigente 

(atualmente no valor de 11% sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a 

prestação do serviço); 
b) Serão exigidos o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Negativa de 

Débitos Federais e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou documentos 

comprobatórios substitutivos; e, 
c) Exigir, quando couber, comprovação de que a empresa mantém reserva de cargos para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no art. 

66-A da Lei nº 8.666/93. 
12.8.3. Fiscalização diária: 

a) Devem ser evitadas ordens diretas da Administração dirigidas aos terceirizados. As 
solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, 

eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados terceirizados devem ser 

dirigidas ao preposto; 
b) Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de folgas 

ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva do 

empregador; e, 
c) Conferir por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estão prestando 

serviços e em quais funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho. 

12.8.4. Fiscalização procedimental: 

a) Observar a data-base da categoria prevista na CCT, no ACT ou no DC. Os reajustes dos 

empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela empresa no dia e percentual 

previstos, devendo ser verificada pelo gestor do contrato a necessidade de se proceder a 

repactuação do contrato, inclusive quanto à necessidade de solicitação da contratada; 

b) Certificar de que a empresa observa a legislação relativa à concessão de férias e licenças 

aos empregados; e, 

c) Certificar de que a empresa respeita a estabilidade provisória de seus empregados 

(CIPEIRO, gestante, estabilidade acidentária etc.). 

12.8.5. Fiscalização por amostragem: 

a) A Administração deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, que verifiquem se 

contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes; 
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b) A Administração deverá solicitar, por amostragem, aos empregados terceirizados os 

extratos da conta do FGTS, os quais devem ser entregues à Administração; 

c) O objetivo é que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um 

ano (sem que isso signifique que a análise não possa ser realizada mais de uma vez para um 

mesmo empregado), garantindo assim o “efeito surpresa” e o benefício da expectativa do 

controle; 

d) A contratada deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela 
Administração, por amostragem, quaisquer dos seguintes documentos: 

d.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração 
contratante; 

d.2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em 
que conste como tomador o órgão ou entidade contratante; 

d.3. cópia dos contracheques assinados dos empregados relativos a qualquer mês da 

prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários; 

e, 
d.4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, 
entre outros), a que estiver obrigada por força de lei, CCT, ACT ou DC, relativos a qualquer 

mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado. 

12.9. Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada estarão sujeitos à retenção, 

na fonte, da Contribuição Previdenciária, atualmente correspondente a 11% (onze por cento), 
na forma da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, conforme 

determina a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 12.10. Todas as medidas adotadas deverão 

ser devidamente documentadas, de modo a servirem como meio apto a comprovar que a 

Administração se desincumbe, adequadamente, do dever de fiscalizar os contratos de 
terceirização envolvendo fornecimento de mão de obra. 

16.2 - Definir os horários e escalas de trabalho para os referidos locais de execução dos 
serviços. 
16.3 - Documentar as ocorrências notificando a CONTRATADA, por escrito, sobre 
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços prestados, para que sejam 
adotadas as medidas corretivas necessárias. 
16.4 - Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de 
todos os serviços, a CONTRATANTE se reserva no direito de, sem que de qualquer forma 
restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 
sobre os serviços, diretamente ou por meio de preposto designado, podendo para isso ordenar 
a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da CONTRATADA que 
estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a fiscalização ou cuja 
permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente 

PARÁGRAFO OITAVO - DA REPACTUAÇÃO 
Quando da solicitação da repactuação para fazer jus à variação de custos decorrentes do mer- 
cado, esta somente será concedida mediante a comprovação pela CONTRATADA do aumento 
dos custos, considerando-se: 

| - os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 
Il - as particularidades do contrato em vigência; 
HI - a nova planilha com variação dos custos apresentada; 
IV - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas 
ou outros equivalentes; e 
V - a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante. 
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Cujo índice de reajuste dos insumos será de acordo com o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA”, nos termos da Recomendação nº 01 de 25 de junho de 2021 
— Câmara de Gestão de Gastos. 

PARÁGRAFO NONO - DA OBRIGATORIEDADE DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE OU 
COMPLIANCE 

O Prestador Beneficiário deverá manter, durante toda a vigência deste Contrato, o Programa 

de Integridade ou Compliance exigido na Lei Estadual nº 20.489/2019. 

1- O Programa de Integridade consiste, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos 

de integridade, auditoria, controle e incentivo à denúncia de irregularidade e na aplicação 

efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e 

sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública 

do Estado de Goiás. 

2 - O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as 

características e riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual, por sua vez, 

deve garantir o constante aprimoramento e adaptação do referido programa, visando garantir a 

sua efetividade. 

  

3 - O Programa de Integridade será avaliado, quanto a sua existência e aplicação, de acordo 

com os seguintes parâmetros: 

| - padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a 

todos os empregados e administradores, independente de cargo ou função exercidos 

Il - treinamentos periódicos sobre Programa de Integridade 

Ill - análise periódica de riscos para realização e adaptações necessárias ao Programa de 
Integridade; 

IV - registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa 
jurídica; 

V - controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e 

demonstrações financeiras de pessoa jurídica; 

VI - procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos 

licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor 

público, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeição a 

fiscalizações, ou obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões; 

VII - independência, estrutura e autoridade da instância responsável pela aplicação do 

Programa de Integridade e fiscalização de seu cumprimento; 

VII - canais de denúncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a 

funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé; 

IX - medidas disciplinares em caso de violação do Programa de Integridade; 

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidade ou infração 
detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados; 

AN 
XI - ações comprovadas de promoção da cultura ética e de integridade por meio de palêstias, 

seminários, workshops, debates e eventos da mesma natureza. 
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4 - Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa jurídica deverá apresentar 

relatório do perfil e relatório de conformidade do Programa ao poder público. 

5 - A pessoa jurídica deverá expor suas alegações, devendo zelar pela completude, clareza e 

organização das informações prestadas. 

6 - A comprovação deve abranger documentos oficiais, correios eletrônicos, cartas, 

declarações, correspondências, memorandos, atas de reunião, relatórios, manuais, imagens 

capturadas da tela do computador, gravações audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de 

compra, notas fiscais, registros contábeis ou outros documentos, preferencialmente em meio 

digital. 

7 - A autoridade responsável poderá realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins 

de avaliação. 

8 - O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para 

mitigar o risco de ocorrência de atos lesivos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, não 

será considerado para fim de cumprimento da Lei Estadual nº 20.489/2019. 

9 - Pelo descumprimento das condições e requisitos do Programa de Integridade estabelecidos 
na Lei Estadual nº 20.489/2019, a administração pública do Estado de Goiás, em cada esfera 

do Poder, aplicará à empresa multa, conforme normas que regem a matéria. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO: 
Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do 

Contrato Originário, não modificadas pelo presente Instrumento. 

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente Instrumento será publicado pela AGRODEFESA, em resumo, no Diário Oficial do 

Estado, consoante o Art. 61, Parágrafo Unico da Lei 8.666/93. 

E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Contrato, em quatro (04) vias, 

de igual teor e forma, para que produza os necessários efeitos legais, fazendo-o na presença 

das testemunhas indicadas. 

Goiânia, 14 de Março de 2022. 
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