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ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

 
 
 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2021
 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2021, REFERENTE A 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

A  AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA, inscrita no CNPJ n° 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, 4ª
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 ESSADO NETO, brasileiro, casado, empresário,
CPF: 015.866.531-72, RG nº 130500 SSP/GO, residente e domiciliado na cidade de Inhumas, Estado de Goiás, nomeado pelo
Decreto de 14 de fevereiro de 2019, publicado no DOE em 15/02/2019.

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 n° 16.254.081, SSP/MG e CPF n° 099.822.686-60.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar as Cláusulas: Terceira, Quarta e Sexta do Contrato Originário.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES:

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O presente Termo Aditivo teve o acréscimo dos serviços de Gerenciamento Eletrônico de Controle de Abastecimento de
Combustível, na ordem de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do artigo 65, inciso II, letra b, combinado com o § 2º,
inciso II da Lei 8.666/93.

 PARÁGRAFO SEGUNDO – DO VALOR E QUANTITATIVO.

Item Descrição Unidade Quan�dade Anual Valor Unitário* (R$) Valor Anual (R$)
01 Etanol Litro 102.701,15 4,7720 490.089,89
02 Gasolina Comum Litro 225.586,36 6,5553 1.478.786,26
03 Diesel S-10 Litro 71.939,33 5,0533 363.531,02
04 Diesel Comum Litro 45.739,33 4,9876 228.127,98
06 Taxa de Administração - 4,15 %

 
Valor Total Anual Es�mado dos Produtos (R$) 2.560.535,15
Valor Total Anual. Taxa de Administração:  – 4,15% (R$) 106.262,21
Valor Total: Valor dos Produtos – Taxa de Administração; 12 (doze) meses (R$) 2.454.272,94
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* Preço Ato COTEPE

PARÁGRAFO TERCEIRO – DOS RECURSOS FINANCEIROS.

A despesa decorrente deste Instrumento no presente exercício correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
2022.32.61.20.609.1035.2121.03, Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04, 3.3.90.30.05 e 3.3.90.30.06, Fonte 1753, Notas de
Empenhos nº 295 no valor de R$ 200.000,00, nº 296 no valor de R$ 300.000,00 e nº 297 no valor de R$ 883.938,05,
perfazendo um total de R$ 1.383.938,05 (um milhão trezentos e oitenta e três mil novecentos e trinta e oito reais e cinco
centavos). E, nos exercícios seguintes, as despesas ocorrerão em dotações orçamentárias próprias.

PARÁGRAFO QUARTO – DOS PRAZOS E PRORROGAÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo de vigência deste Instrumento será de 12 (doze) meses, início em 08/06/2022 e término em 07/06/2023, podendo 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. II e § 2º, da Lei Federal nº
8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO – 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.

– 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.

– 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.

– O Programa de Integridade será avaliado, quanto a sua existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros:

I - padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os empregados e
administradores, independente de cargo ou função exercidos

II - treinamentos periódicos sobre Programa de Integridade

III - 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;

VIII - 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;

XI - ações comprovadas de promoção da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminários, workshops, debates
e eventos da mesma natureza.

– 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.

– A pessoa jurídica deverá expor suas alegações, devendo zelar pela completude, clareza e organização das informações
prestadas.

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=23591
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– 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.

– A autoridade responsável poderá realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliação.

– O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorrência de
atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, não será considerado para fim de cumprimento da Lei Estadual nº
20.489/2019.

– 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 a multa prevista no Parágrafo
Décimo da Cláusula Décima Sexta deste contrato.

 

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 único da Lei 8.666/93.

E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Contrato, em duas (02) vias, de igual teor e forma, para que
produza os necessários efeitos legais, fazendo-o na presença das testemunhas indicadas.  

 

AUGUSTO AMARAL ROCHA

Presidente em Substuituição

Decreto de 13/05/2022 - DOE/GO nº 23.797

CONTRATANTE

 

 

VITOR FLORES DE DEUS

CONTRATADO

GOIANIA, 06 de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por AUGUSTO AMARAL ROCHA, Presidente em Substituição, em
06/06/2022, às 19:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por VITOR FLORES DE DEUS, Usuário Externo, em 07/06/2022, às 16:48,
conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000030715382 e o código
CRC DC9F763D.

 
GERÊNCIA DE COMPRAS E APOIO ADMINISTRATIVO 

AVENIDA 4ª RADIAL, VIELA Qd.60 Lt.1-2, PRAÇA CENTRAL - Bairro SETOR PEDRO LUDOVICO -
GOIANIA - GO - CEP 74830-130 - .

 

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030715382&crc=DC9F763D
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Referência: Processo nº 202100066003758 SEI 000030715382



54Diário OficialGOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 09 DE JUNHO DE 2022
ANO 185 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.813

de Potencialidades Regionais desta Secretaria para atuar como 
Membro do Comitê de Aplicação do Gestão.gov.br;
X - RAFAEL TOMAZ PARREIRA, CPF: 036.623.541-95, ocupante 
do cargo de Gerente de Tecnologia desta Secretaria para atuar 
como Membro do Comitê de Aplicação do Gestão.gov.br;
Art. 4º Designar o servidor Alexandre Ribeiro Machado, para atuar 
como Presidente Substituto nas ausências e impedimentos do titular.
Art. 5º São atribuições dos integrantes do Comitê de Aplicação do 
Gestão.gov.br:
I - Presidente:
a) realizar a adesão do órgão/entidade estadual ao modelo de 
Governança e Gestão no sistema Gestão.gov.br;
b) cadastrar o órgão/entidade estadual no referido sistema;
c) relacionar os membros do Comitê de Aplicação do Gestão.gov.
br, previamente cadastrados, para acesso/uso do sistema Gestão.
gov.br;
d) preparar calendário interno de reuniões;
e) dividir tarefas entre os integrantes do Comitê de Aplicação do 
Gestão.gov.br;
f) participar das reuniões de monitoramento, com a equipe da 
Unidade Gestora Estadual - UGE da Rede +Brasil do Estado de 
Goiás, na Secretaria Geral da Governadoria - SGG;
g) realizar a validação do Relatório Preliminar de Melhoria de 
Gestão, junto ao Titular da pasta;
h) submeter a aplicação do Instrumento de Maturidade da Gestão - 
IMG, gerado pelo sistema Gestão.gov.br, ao Ministério da Economia, 
após validação pelo Titular da pasta.
II - Membros:
a) realizar a solicitação do cadastro no sistema Gestão.gov.br e 
aguardar a validação do Presidente do Comitê de Aplicação;
b) realizar a trilha de capacitação, disponível na Plataforma +Brasil, 
oferecida na modalidade de Ensino a Distância (EaD), e sem 
nenhum custo;
c) participar das reuniões do Comitê de Aplicação do Gestão.gov.br;
d) contribuir com o Presidente sempre que lhe for solicitado;
e) realizar os devidos encaminhamentos, após a validação do 
Relatório Preliminar de Melhoria de Gestão, se houver;
f) alimentar o sistema Gestão.gov.br, no que se refere à parte que 
lhe for atribuída;
g) Acompanhar, monitorar, avaliar e alimentar o sistema Gestão.gov.
br, no que se refere aos Planos de Melhoria de Gestão (PMG’s), 
habilitados durante a aplicação do IMG.
Parágrafo único - O Presidente e os membros do Comitê de 
Aplicação do Gestão.gov.br, não receberão qualquer espécie de 
remuneração por sua atuação, sendo o exercício de suas atividades 
considerado de relevante interesse público.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada à sua publicação.

JOEL DE SANT’ANNA BRAGA FILHO
Secretário de Indústria, Comércio e Serviços

<#ABC#308782#54#362277/>

Protocolo 308782

Secretaria de Estado da Retomada
<#ABC#308800#54#362300>

PORTARIA Nº 71, de 07 de junho de 2022

O SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
RETOMADA no uso de suas atribuições legais, nos termos do 
art. 40, II, da Constituição Estadual, considerando o disposto na 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº 
17.928, de 27 de dezembro de 2012, e o que consta no Processo 
nº 202219222000690.

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores relacionados abaixo, para 

integrarem a Comissão Permanente de Licitação desta Secretaria 
de Estado da Retomada, nos termos da Lei nº 8.666/1993, sem 
prejuízo das atribuições de seus cargos:

I - Adalberto Pereira da Silva, CPF: 770.403.681-53, 
ocupante do cargo efetivo de Gestor de Planejamento e Orçamento 
- PCR - 19.929;

II - Ítalo Thiago Silva, CPF: 002.882.241-24, ocupante do 
Cargo efetivo de Assistente Operacional Social - PCR - 17.093;

III - Raquel Cristine Nogueira de Figueiredo, CPF: 
074.822.417-36, ocupante do cargo de Diretora de Colégio 
Tecnológico;

IV - Juliever Araújo Marques da Silva, CPF: 
031.880.061-60, Contrato temporário;

Art. 2º A comissão será presidida pelo servidor Adalberto 
Pereira da Silva, que será substituído, em seus impedimentos e 
ausências, pela servidora Raquel Cristine Nogueira de Figueiredo.

Art. 3º  As atribuições da Comissão Permanente de 
Licitações são aquelas definidas no art. 51 e parágrafos, da Lei nº 
8.666/93.

Art. 4º Delegar ao Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação competência para assinar editais e avisos institucionais 
pertinentes aos procedimentos de licitações, instaurados no âmbito 
desta Pasta, nos termos do art. 40, VI, da Constituição Estadual, dos 
arts. 11 a 17 da Lei nº 13.800/01 e art. 56, VI, da Lei nº 20.491/19.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário, inclusive a 
Portaria nº 118/2021-SER.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

César Augusto de Sotkeviciene Moura
Secretário de Estado

<#ABC#308800#54#362300/>

Protocolo 308800

AUTARQUIAS
Agência Goiana de Defesa Agropecuária – 

AGRODEFESA
<#ABC#308809#54#362311>

AGRODEFESA 1.PROCESSO N° 202100066003758; 
2.IDENTIFICAÇÃO DO TERMO: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 
010/2021; 3.OBJETO: Alterar as Cláusulas Terceira, Quarta e Sexta 
do Contrato Originário; 4.ALTERAÇÕES: §1º ACRÉSCIMO: Na ordem 
de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do artigo 65, inciso II, 
letra b, combinado com o § 2º, inciso II da Lei 8.666/93; §2º VALOR: 
R$ 2.454.272,94 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro 
mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos); §3º 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2022.32.61.20.609.1035.2121.03, 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04, 3.3.90.30.05 e 3.3.90.30.06, 
Fonte 1753, Notas de Empenhos nº 295 no valor de R$ 200.000,00, 
nº 296 no valor de R$ 300.000,00 e nº 297 no valor de R$ 883.938,05, 
perfazendo um total de R$ 1.383.938,05 (um milhão trezentos e 
oitenta e três mil novecentos e trinta e oito reais e cinco centavos) 
e nos exercícios seguintes, em dotações orçamentárias próprias; 
§ 4º VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 08/06/2022 e 
término em 07/06/2023; §5º 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. 5.DATA DA 
ASSINATURA: 07/06/2022; 6.NORMA LEGAL: Lei federal 8.666/93, 
com suas alterações.
<#ABC#308809#54#362311/>

Protocolo 308809
<#ABC#309036#54#362566>

AGRODEFESA - 1.PROCESSO N° 201800066004785; 
2.IDENTIFICAÇÃO DO TERMO: 4º Termo Aditivo ao Contrato 
nº 23/2018 - Locação do Imóvel que abriga a UOL Planaltina; 
3.OBJETO: Alterar as cláusulas Segunda, Terceira e Quinta do 
Contrato Originário; 4.ALTERAÇÕES: §1° VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses, com início em 30/06/2022 e término em 29/06/2023; §3° 
VALOR: R$ 11.319,72 (onze mil trezentos e dezenove reais e 
setenta e dois centavos); §4º DO REAJUSTE: O reajuste contratual 
será de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo - IPCA, nos termos da Recomendação nº 01 de 25/06/2021 
- Câmara de Gestão de Gastos; §5º Dotação Orçamentária: 
2022.32.61.20.609.1035.2121.03; Fonte: 17530161; Elemento de 
Despesa: 36; Natureza: 3.3.90.36.05, Nota de Empenho n° 294 de 
26/06/2022, no valor de R$ 5.722,75 (cinco mil setecentos e vinte 
e dois mil e setenta e cinco centavos); 5.DATA DA ASSINATURA: 
30/05/2022; 6.NORMA LEGAL: Lei nº 8.666, de 21/06/93, e suas 
alterações.
<#ABC#309036#54#362566/>

Protocolo 309036
<#ABC#308808#54#362310>
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