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CONTRATO 
N° 12/2022 

CONTRATO CELEBRADO ENTRE A_ AGENCIA 
GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA~ - 
AGRODEFESA, E A EMPRESA COMERCIAL DE 
DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, 
NAS CLAUSULAS E CONDIGOES QUE SE SEGUEM. 

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, de 08/11/2019, com sede na Avenida, 4% Radial, Quadra 60, Lotes 01/02, Setor 
Pedro Ludovico, Goiania-Go - CEP: 74.830-130, doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, 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 nesta cidade, nomeado pelo Decreto de 14 de fevereiro de 2019, publicado no DOE 

em 15/02/2019 e de outro lado, a empresa COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE 

LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° 10.943.564/0001-11, com sede na Rua Turim, n° s/n, 

Quadra 19, Lote 11, Sala 1, Setor Jardim Florenga, Aparecida de Goiania - Goids, neste ato 

representada pelo sua Sdécia ERISVANDA SILVA DE SOUSA ROCHA, CPF/MF sob o n° 
849.627.202-87, doravante denominada CONTRATADA, tém justo e contratado, de acordo com 

as especificagd6es do Edital e seus anexos, objeto do Processo Administrativo de n° 

202200066007053, € nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, da Lei Estadual n° 17.928, de 27 de dezembro de 2012, do Decreto 

Estadual n° 9.666, de 21 de maio de 2020, e demais normas regulamentares aplicaveis 4 espécie 

e pelos preceitos de direito publico, aplicando, supletivamente, os principios da teoria geral dos 

contratos e as disposi¢ées de direito privado, o que se segue: 

DO OBJETO 
Clausula Primeira - O presente contrato tem por objeto a Aquisigao de Materiais de Limpeza, 
para entrega imediata, em até 30 (trinta) dias. 

DA VINCULAGAO 
Clausula Segunda - Este contrato guarda consonancia com as normas contidas no seu 

preambulo, vinculando-se, ainda, ao edital do Prego Eletrénico SRP N° 009/2021, n° 001/2022- 

SEAD e Ata de Registro de Pregos n° 004/2022 — SEAD/GEAC e seus anexos, a Nota de 

Empenho e aos demais documentos que compéem o processo que, independentemente de 

transcrigao, fazem parte integrante e complementar deste Instrumento. 

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE 
Clausula Terceira - Sao obrigagdes do CONTRATANTE, sem prejuizo das demais obrigagées e 
responsabilidades insertas neste contrato: 

a) emitir, em favor da CONTRATADA, e encaminhar-lhe a correspondente Nota de Lissa, ba 

todas as informagées necessarias e de praxe ao deslinde do ajuste decorrente. 
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b) assegurar os recursos orcamentarios e financeiros para custear a aquisicao dos objetos 

contratados. 

c) prestar a CONTRATADA, em tempo habil, as informagées eventualmente necessarias a 

contratagao dos objetos. 

d) encaminhar a CONTRATADA a respectiva Requisigéo, contendo todas as informacgées 

necessarias o fornecimento dos produtos, objeto deste edital. 

e) permitir, durante o periodo de contratacao, 0 acesso dos representantes da CONTRATADA nas 

dependéncias fisicas do CONTRATANTE, desde que devidamente agendado e identificados. 

f) cientificar a CONTRATADA sobre as normas internas vigentes relativas 4 seguranga organica, 

inclusive aquelas atinentes ao controle de acesso de pessoas e veiculos, bem assim sobre a 

politica de seguranga da informacao do CONTRATANTE. 

g) assegurar a permanéncia, em suas dependéncias, apenas de pessoal devidamente autorizado 

quando da entrega dos objetos contratados acompanhando-os, e desde que devidamente 

guarnecidos dos correspondentes Equipamentos de Protegao Individual (EPI), caso necessario. 

h) solicitar e aprovar os objetos, em até 02 (dois) dias Uteis apds seu recebimento. 

i) fornecer a CONTRATADA todas as informagées necessarias a entrega dos objetos. 

j) verificar se os objetos entregues pela CONTRATADA atendem todas as especificagées contidas 

no Termo de Referéncia, exercendo a fiscalizagao e acompanhamento do ajuste decorrente, por 

intermédio do servidor especialmente designado, na forma prevista pela Lei Federal n° 8.666/1993 

e Lei Estadual n° 17.928/2012. 

k) notificar a CONTRATADA, formalmente, caso os objetos estejam em desconformidade com o 
estabelecido neste Termo de Referéncia, para que proceda sua substituicao. 

|) proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigagées 

dentro das normas e condigées do edital. 

m) rejeitar, no todo ou em parte, os objetos em desacordo com as obrigagées assumidas pela 

CONTRATADA. 
n) atestar a Nota Fiscal/Fatura correspondente a entrega dos objetos, por intermédio do Gestor do 

Contrato. 
0) efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos objetos, no prazo estabelecido neste 

instrumento, desde que cumpridas as formalidades e exigéncias previstas. 

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA 
Clausula Quarta - Sao obrigagdes da CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigagées e 
responsabilidades insertas neste contrato: 

a) manter, durante o periodo da contratagao, o atendimento de todas as condicées exigidas, 

relativas a habilitagao. 

b) prestar todos os esclarecimentos que Ihe forem solicitados pelo CONTRATANTE atendendo 
prontamente a todas as reclamacées. 

c) adotar medidas para o fornecimento dos objetos, observando todas as condigdes e 
especificagées previamente aprovadas. 

d) promover a disponibilizacao dos materiais dentro dos parametros e rotinas estabelecidas, em 

observancia as normas legais e regulamentares aplicaveis e as recomendagées aceitas pela boa 
técnica. 
e) a CONTRATADA sera responsavel por dano ou prejuizo causado a AGRODEFESA, decoyrént 

do fornecimento de objetos incompativeis com o licitado. J 
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f) entregar os produtos relacionados de acordo com o pactuado. A Contratada devera entregar o 

material em sua embalagem original, sem quaisquer indicios de violacao. 

g) responsabilizar-se pela entrega dos produtos no local e prazo estabelecidos no Termo de 

Referéncia. 
h) providenciar a troca do produto, sem 6nus para o CONTRATANTE, caso verifique-se que os 

mesmos nao atendem as especificagées estatuidas no Termo de Referéncia. 
i) entregar os produtos devidamente acondicionados em embalagens intactas, apropriadas para o 

armazenamento de forma a preservar a entrada de umidade, poeira e protegao contra 

amassamentos, rasgo, deformac¢ao e alteragdes de cor, contendo dados relativos a procedéncia 

dos produtos. 

j) nao transferir a outros as responsabilidades assumidas, sem prévia anuéncia do 
CONTRATANTE. 
k) caso o objeto apresente defeitos na embalagem ou vicios de fabricagdo, a CONTRATADA 

providenciara a substituigao do mesmo, em até 10 (dez) dias, sem quaisquer 6nus adicionais para 
o CONTRATANTE a contar da data da notificagao/solicitagao; 

|) responsabilizar-se por todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no fornecimento 

dos objetos, tais como: fretes, taxas, seguros, embalagens, carga e descarga, licengas, alvaras, 

bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, ou quaisquer 

outras formas devidas relativas e indispensaveis a perfeita execugao. 

m) em caso de algum tipo de irregularidade verificada, todo 0 lote devera ser devolvido, ficando o 

custo do transporte por conta da empresa CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagao das 

penalidades cabiveis. 

n) Entregar os objetos no Almoxarifado Central da CONTRATANTE, conforme as especificacgées, 

marca, garantia e precos indicados na proposta em horario comercial: 

0) encaminhar ao CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura correspondente ao objeto da contratacao. 

DAS ESPECIFICAGOES, QUANTIDADES E VALOR DA CONTRATAGAO 
Clausula Quinta - O valor total estimado do presente contrato é de R$ 15.103,08_(quinze mil 

cento e trés reais e oito centavos). Os valores estimados da contratagao estado distribuidos da 
seguinte forma: 
  

  

  

  

  

        
  

Item Descrigao/Especificagao Ud at. Prego Prego 

Unitario Total 

3 Alcool etilico 70° liquido 1 It. Marca Prolink Ud 2.400 6,22 14.928,00 

Total 14.928,00 

Item Descrigao/Especificagao Ud at. Prego Prego 

Unitario Total 

6 Desinfetante quaternario de aménio 750 mi. | Ud 12 14,59 175,08 
Marca 5 Geragao 

Total 175,08         
  

DA ENTREGA E RECEBIMENTO 
Clausula Sexta — A entrega dos materiais devera ser realizada de forma total em até 30 (trinta) 
dias. 

Clausula Sétima — O objeto deste contrato sera recebido: 
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1) Provisoriamente, imediatamente apds efetuada a entrega, para efeito de posterior verificagao 

de conformidade com as especificagées; 
ll) Definitivamente, em até 10 (dez) dias Uteis apds analise da conformidade com as 

especificagdes constantes neste contrato. 
Clausula Oitava - Se houver recusa do objeto, por desconformidade com as especificagées, a 

CONTRATADA devera proceder a_ substituigao/correg¢ao, sem qualquer 6nus para o 

CONTRATANTE, dentro do prazo maximo de 10 (dez) dias, ou demonstrar a improcedéncia da 

recusa, no prazo maximo de 05 (cinco) dias de sua ocorréncia, ambas contadas a partir do 

recebimento da notificagao. 
Clausula Nona — A entrega devera ser realizada no Almoxarifado do CONTRATANTE, localizada 

na Rua 235, n° 135, Setor Leste universitario, Goiania — Goias, telefone: 3225-8250, nos horarios 

de 8:30 as 11:00 e de 14:30 as 17:00 horas, em dias de expediente normal, com devido 

agendamento. 

  

DO FATURAMENTO, PAGAMENTO E REAJUSTE 
Clausula Décima - Apds a homologagao da licitagao sera emitida a Nota de Empenho e 

celebrado o contrato a favor da Adjudicataria, que entregara os materiais no local definido no 

Termo de Referéncia respeitada a totalidade da aquisigao em até 30 (trinta) dias. 

Clausula Décima Primeira - Apdés 0 recebimento da Nota Fiscal/Fatura, a Geréncia de Compras 

e Apoio Administrativo procedera a sua verificagao. Estando de acordo, a atestara por meio do 

gestor do contrato. Estando em desacordo, a restituira a CONTRATADA para corregao. 
Clausula Décima Segunda - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o atesto da 

Nota Fiscal/Fatura pelo gestor do contrato. 
Clausula Décima Terceira- A CONTRATADA devera informar na Nota Fiscal/Fatura seus dados 
bancarios para a realizagao do respectivo pagamento. 

Clausula Décima Quarta - Para providéncias relativas ao pagamento, além da correspondente 

Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA devera comprovar sua regularidade por meio do Certificado 

de Registro Cadastral de Fornecedor - CRCF, emitido pelo Cadastro de Fornecedores - CADFOR, 

devidamente atualizado e compativel com o objeto licitado, devendo a CONTRATADA, durante a 

execucao do contrato, manter todas as condicées de habilitagao exigidas neste contrato. 
Clausula Décima Quinta - Caso o Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor — CRCF 

demonstre status irregular quanto aos documentos fiscais, a regularidade fiscal e trabalhista da 

CONTRATADA podera ser comprovada com a apresentagao, juntamente com a Nota 

Fiscal/Fatura, das certidédes atualizadas. 

Clausula Décima Sexta - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de 

Pagamento de Impostos e Contribuigdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - 

SIMPLES, a mesma devera apresentar, juntamente com a fatura, a devida comprovacao, a fim de 

evitar a retencao na fonte dos tributos e contribuigdes, conforme legislagdo em vigor. 

Clausula Décima Sétima - Na ocorréncia de rejeigao da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erros 

ou incorregées, 0 prazo para pagamento estipulado na clausula décima segunda, deste contrato, 
passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagao, nao respondendo a 

AGRODEFESA por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidagdo do débito. 
Clausula Décima Oitava - Os precgos ajustados ja levam em conta todas e quaisquer despes 

incidentes na prestagao dos servicos contratados. 

Clausula Décima Nona - Os precos sero fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze 
contados da data da apresentacao da ultima proposta comercial. 
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Clausula Vigésima - O prego ajustado também podera sofrer reequilibrio econdmico-financeiro 

desde que reste comprovada a ocorréncia de quaisquer das hipdteses previstas nas alineas “d”, 
do inciso II, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93. 

Clausula Vigésima Primeira — Ocorrendo atraso no pagamento em que a CONTRATADA nao 
tenha concorrido de alguma forma para o mesmo, esta fara jus 4 devida compensagao financeira, 

desde a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da 

parcela. Os encargos moratdrios pelo atraso no pagamento serao calculados pela seguinte 
formula: 
EM = N x Vp x (1/365), onde: 

EM : Encargos moratérios a serem pagos pelo atraso de pagamento; 

N : Numero de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo 
pagamento; 

Vp : Valor da parcela em atraso; 

|: IPCA anual acumulado (indice de Pregos ao Consumidor Amplo, do IBGE)/100. 

Clausula Vigésima Segunda — O CNPJ constante na Nota Fiscal/Fatura devera ser 0 mesmo 
indicado na proposta, na Nota de Empenho e vinculado a conta-corrente. 

Clausula Vigésima Terceira - Para efeito de emissAo da Nota Fiscal/Fatura, o numero do 

Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ da AGRODEFESA 6 06.064.227/0001-87. 

DA DOTAGAO ORGAMENTARIA 
Clausula Vigésima Quarta - As despesas decorrentes da presente contratacdo estao 

programadas em dotacao or¢gamentaria propria, prevista no Orgamento do CONTRATANTE para 
0 exercicio de 2022, na classificagao abaixo: 

Dotagao Orcgamentaria: 2022.32.61.20.122.4200.4243.03, Natureza da Despesa: 3.3.90.30.16, 

Fonte, 1753, Nota de Empenho n° 095 de 16 de agosto de 2022, no valor de R$ 15.103,08 
(quinze mil cento e trés reais e oito centavos). 

Clausula Vigésima Quinta — O valor do Contrato é da ordem de: R$ 15.103,08 (quinze mil 

cento e trés reais e oito centavos). 

DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS 
Clausula Vigésima Sexta - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato e ou 
retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administracao, caracteriza o 
descumprimento total da obrigacéo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente 
estabelecidas. 
Clausula Vigésima Sétima - Pela inexecucao total ou parcial do ajuste podera, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sancées: 
1) adverténcia; 

Il) multa, na forma prevista na clausula trigésima, deste contrato; 
Ill) impedimento de contratar com a Administragao, por prazo nao superior a 5 (cinco) anos e sera 
descredenciada no CADFOR. 
Clausula Vigésima Oitava - A inexecugao contratual, inclusive por atraso injustificado-na 
execugao do ajuste, sujeitara a CONTRATADA, além das cominagées legais cabiveis, a multa de. 
mora, graduada de acordo com a gravidade de infrag&o, obedecidos os seguintes’ li ifes 
maximos: 7 
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|) 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste, em caso de descumprimento total da obrigacao, 

inclusive no caso da recusa da adjudicataria em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias 
contados da data da sua convocagao; 

Il) 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
servigo nao realizado; 

III) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do servigo no realizado, por cada dia 
subsequente ao trigésimo. 

Clausula Vigésima Nona - O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou na auséncia de débitos em aberto, abatido na 
proxima Nota Fiscal/Fatura apresentada para quitagao, sendo possivel também, quando for o 
caso, cobrada judicialmente. 
Clausula Trigésima - Antes da aplicagéo de qualquer penalidade, sera garantido a 
CONTRATADA a ampla defesa e o contraditério. 
Clausula Trigésima Primeira - As sancées previstas neste contrato sao independentes entre sie 
serao aplicadas de forma isolada, com excegao da multa que podera ser cumulada as demais, 
sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 
Clausula Trigésima Segunda - Nao sera aplicada multa se, justificado e comprovado, o atraso na 
execugao do servico em decorréncia de caso fortuito ou de forca maior. 
Clausula Trigésima Terceira - A suspensao de participagao em licitagdo e o impedimento de 
contratar com a Administragao deverao ser graduados pelos seguintes prazos: 
1) 6 (seis) meses, nos casos de: 
a) aplicagao de duas penas de adverténcia, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor 
tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administracao; 
b) alteragao da quantidade ou qualidade do objeto fornecido; 
Il) 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado do fornecimento do objeto. 
Ill) 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de: 
a) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada; 
b) paralisagao da entrega dos objetos sem justa fundamentacdo e prévia comunicacao ao 
CONTRATANTE; 
¢) praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos da licitagao no Ambito da administracdo estadual; 
d) sofrer condenagao definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 
qualquer tributo. 
Clausula Trigésima Quarta - Ficara impedido de licitar e de contratar com o Estado e sera 
descredenciado no CADFOR, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punigéo ou até que seja promovida a sua reabilitacao perante a propria 
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas na clausula 
quinquagésima terceira, deste contrato e das demais cominagées legais, inclusive adverténcia, 
garantido o direito a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta: 

a) nao assinar o contrato; 
b) nao entregar a documentagao exigida no edital; 
Cc) apresentar documentagao falsa; 

d) causar atraso da execucao do objeto; 
e) nao mantiver a proposta; 
f) falhar na execugao do ajuste; 

g) fraudar a execugao do ajuste; 
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h) comportar-se de modo inidéneo; 

i) declarar informagées falsas; e 

j) cometer fraude fiscal. 
Clausula Trigésima Quinta - Na ocorréncia das situagédes previstas na trigésima terceira, Ill, 

deste contrato, sera o CONTRATADO declarado inidéneo, ficando impedido de licitar e contratar 

com a Administragao Estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até 

que seja promovida a sua reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que 

sera concedida quando ressarcida a Administragao dos prejuizos resultantes e apds decorrido o 
prazo da respectiva sangao. 

Clausula Trigésima Sexta - Qualquer penalidade aplicada ao CONTRATADO devera ser 

informada, imediatamente, a unidade gestora do servicgo de registro cadastral. 

DA CLAUSULA COMPROMISSORIA 
Clausula Trigésima Sétima - Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente 

do procedimento de contratagao, acaso nado puderem ser equacionadas de forma amigavel, serao, 

no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, 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, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIACAO E 

ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para 

indicar os arbitros e renunciamento expressamente a jurisdigao e tutela do Poder Judiciario para 

julgamento desses conflitos, consoante ao instrumento em anexo. 

DO FORO 
Clausula Trigésima Oitava - O foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo 
a execugao da sentenga arbitral, € o da Comarca de Goiania. A eventual propositura de medidas 
judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada a Camara de Conciliagdo, Mediacao 
e Arbitragem da Administragaéo Estadual (CCMA), e nao implica e nem devera ser interpretada 

como renuncia a arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficacia da clausula arbitral. 

E por estarem assim ajustadas as partes firmam o presente instrumento. 

ANEXO AO CONTRATO 

1. Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagaéo ou execugao 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 realizacdo de tentativa de 
conciliagao ou mediagao), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das 
normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA 
ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA). 
2. A CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO 
ESTADUAL (CCMA) sera composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia 
Legislativa € 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 julhode 
2018, sem prejuizo da aplicagao das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel. é 
3.A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenca sera preferencialmente a cidade de Goiani 
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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 o seu 

Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO 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 4 CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIACAO E 
ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA), e nao implica e nem devera ser 
interpretada como renuncia a arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficacia da 
presente clausula arbitral. 

Goiania, 19 de Agosto de 2022. 

  

  

ISVANDA SILVA DE SOUSA ROCHA 
CONTRATADO 
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instrumento.
Assina pela Contratante: MARCELO EUGÊNIO CARNEIRO - 
Secretário de Estado da Cultura.
Assina pela Contratada:    YAGO BARBOSA OLIVEIRA - 
Representante Legal.
Valor do Contrato: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
Dotação Orçamentária: nº 2022.25.50.13.392.1026.2098.03.
Vigência: 20/09/2022 a 20/09/2023.
Fundamentação Legal: Lei Federal n°. 8.666/93 e Lei Estadual n°. 
17.928/12.

MARCELO EUGÊNIO CARNEIRO
Secretário de Estado da Cultura

<#ABC#331557#11#387672/>

Protocolo 331557

AUTARQUIAS
Agência Estadual de Turismo – GOIÁS 

TURISMO
<#ABC#331498#11#387599>

ESTADO DE GOIÁS
GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2022
Espécie: Prestação de serviços.
Contratante: GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE 
TURISMO DO ESTADO DE GOIÁS, CNPJ Nº 03.549.463/0001-03.
Contratada: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE 
VIAGENS - ABAV,    CNPJ Nº 27.287.283/0001-50.
Objeto: Contratação de espaço piso-chão - locação de 45m², com 
projeto especial de estande executado pela montadora oficial do 
evento, incluindo taxas obrigatórias, serviço de limpeza, energia 
e extintor de incêndio para a participação do Estado de Goiás na 
49ª edição da ABAV Expo Internacional de Turismo, ABAV Expo, 
que acontecerá de 21 a 23 de setembro de 2022, no Centro de 
Convenções de Pernambuco, em Olinda/PE.
Processo nº: 202200027000432.
Data da Assinatura: 20/09/2022.
Valor: R$150.500,00 (cento e cinquenta mil e quinhentos reais).
Vigência: 03 (três) meses.
Assinaturas: Pela Contratante: JOICE NAVES DE ARAÚJO, 
Presidente em substituição. Pela Contratada: MAGDA NASSAR.
<#ABC#331498#11#387599/>

Protocolo 331498
<#ABC#331513#11#387620>

ESTADO DE GOIÁS
GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2022
Espécie: Prestação de serviços.
Contratante: GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE 
TURISMO DO ESTADO DE GOIÁS, CNPJ Nº 03.549.463/0001-03.
Contratada: ALGAR TELECOM S/A,    CNPJ Nº 71.208.516/0001-74.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada em tecnologia 
da informação e comunicação, ou em telecomunicações, que 
possua outorga da Agência Nacional de Telecomunicações - 
ANATEL, para a implantação e prestação continua dos serviços 
de solução integrada de comunicação baseada na tecnologia de 
voz sobre IP - VoIP (voice over Internet Protocol), com viabilidade 
técnica para DDR (no mínimo 35 ramais IP), via central PABX virtual 
(em nuvem), com portabilidade dos números existentes, com pacote 
de minutos para ligações locais ilimitadas para telefones fixos, com 
o fornecimento de 1 (uma) licença de softphone com recurso de 
mobilidade para cada um dos 35 terminais, em regime de comodato, 
conforme a demanda, e disponibilização de serviço de atendimento 
automático de ligações telefônicas (URA - Unidade de Resposta 
Audível), com a respectiva instalação, manutenção preventiva e 
corretiva da solução de telefonia, transferência de conhecimento, e 
disponibilização de software de gestão da solução via interface web, 
usando como unidade de   medida o terminal/ramal instalado.
Processo nº: 202200027000674.
Data da Assinatura: 20/09/2022.
Valor: R$17.593,80 (dezessete mil quinhentos e noventa e três 
reais e oitenta centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.

Assinaturas: Pela Contratante: JOICE NAVES DE ARAÚJO, 
Presidente em substituição. Pela Contratada: PATRÍCIA 
CRISTIANE JUNQUEIRA MARQUES RODRIGUES e JEANKARLO 
RODRIGUES DA CUNHA.
<#ABC#331513#11#387620/>

Protocolo 331513

Agência Goiana de Defesa Agropecuária – 
AGRODEFESA

<#ABC#331684#11#387806>

AGRODEFESA 1.PROCESSO N° 202200066007053; 
2.MODALIDADE: Adesão à ARP nº 004/2022 SEAD/GEAC; 
3.IDENTIFICAÇÃO DO TERMO: Contrato nº 12/2022; 4.OBJETO: 
Aquisição de Material de Limpeza; 5.VALOR: R$ 15.103,08 (quinze 
mil cento e três reais e oito centavos); 6.PARTES: AGRODEFESA 
CNPJ: 06.064.227/0001-87, como Contratante e Empresa 
Comercial de Descartáveis e Materiais de Limpeza LTDA., CNPJ: 
10.943.564/0001-11, como Contratada; 7.VIGÊNCIA: Entrega 
imediata em até 30 (trinta) dias; 8.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
2022.32.61.20.122.4200.4243.03, Natureza da Despesa: 
3.3.90.30.16, Fonte: 1753, Nota de Empenho nº 095 de 16/08/2022; 
9.DATA DA ASSINATURA: 19/08/2022; 10.NORMA LEGAL: Lei 
Federal nº 10.520/2002, Lei Federal n°. 8.666/93, Lei Complementar 
Federal nº 123/2006, Lei Estadual n°. 17.928/12, Decreto Estadual 
nº 9.666/2020, Pregão Eletrônico nº 09/2021-SEAD-GEAC.
<#ABC#331684#11#387806/>

Protocolo 331684

Agência Goiana de Infraestrutura e 
Transportes

<#ABC#331468#11#387564>

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, em 
conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 
- Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações 
do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções 299/2008 e 619/2016, com a redação vigente, tendo 
em vista que os autos de infração foram considerados regulares 
e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, do artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO, 
os proprietários e/ ou infratores dos veículos relacionados no(s) 
Edital(ais) da(s) publicação(ões) nº   285/2022, 287/2022 e 
289/2022, podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a 
data indicada no mesmo edital, em qualquer Unidade do Vapt Vupt 
do Detran de Goiânia/GO ou do interior do Estado de Goiás ou na 
sede da GOINFRA ou no DETRAN/GO sede e CIRETRANS. As 
devidas orientações sobre documentação e procedimentos a serem 
adotados constam da referida publicação, podendo ser consultada 
pela placa do veículo no endereço digital: http://www.goinfra.go.gov.
br/multas/
<#ABC#331468#11#387564/>

Protocolo 331468
<#ABC#331474#11#387571>

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, em 
conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 
- Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações 
do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções 299/2008 e 619/2016, com a redação vigente, tendo 
em vista que os autos de infração foram considerados regulares 
e consistentes, considerando que não foi interposta defesa da 
autuação dentro do prazo legal ou que estes foram indeferidos ou 
não conhecidos, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA PENALIDADE 
de Multa referente à infração de trânsito, os proprietários dos 
veículos ou condutores infratores constantes no(s) Edital(ais) da(s) 
publicação(ões) nº 286/2022, 288/2022 e 290/2022. O pagamento 
da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa 
na notificação, por 80% (oitenta por cento) do seu valor total. 
Poderá ser interposto RECURSO perante a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da GOINFRA (JARI), até a data limite 
prevista neste Edital. As devidas orientações sobre documentação 
e procedimentos a serem adotados constam da referida publicação, 
podendo ser consultada pela placa do veículo no endereço digital: 
http://www.goinfra.go.gov.br/multas/
<#ABC#331474#11#387571/>

Protocolo 331474
<#ABC#331524#11#387632>
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