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CONVÊNIO N.º 000157 12022 QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE GOIÁS E AGENCIA GOIANA DE DEFESA 

AGROPECUARIA PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO 

CURRICULAR OBRIGATÓRIO. 

A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS, Instituição de Ensino Superior, 

reconhecida pelo Decreto número 47.041, de 17 de Outubro de 1959, situada na Praça Universitária nº 

1.440, Setor Universitário, nesta capital, mantida pela SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, 

Associação Civil de direito privado, de natureza católica, comunitária, filantrópica e de assistência social, 

declarada de utilidade pública Federal, através do Decreto n.º 73.729 de 04 de Março de 1974; Estadual, 

pelo Decreto-Lei Estadual n.º 40, de 28 de agosto de 1969 e Municipal, pela Lei n.º 4.192, de 02 de setembro 

de 1969, entidade de fins filantrópicos, conforme Certificado expedido pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência Social, inscrita no CGC-MF sob o nº 

01.587.609/0001-71, representada pela sua Reitora Profa. OLGA IZILDA RONCHI, doravante 

denominada PUC GOIÁS e a parte concedente de estágio AGENCIA GOIANA DE DEFESA 

AGROPECUARIA, CNPJ n.º 06.064.227/0001-87, estabelecida na Avenida Circular, Nº 466, quadra 87, 

lote 02, Setor Pedro Ludovico, Goiânia/GO, CEP 74.823-020, doravante denominada AGRODEFESA, 

aqui representada por JOSÉ ESSADO NETO na qualidade de PRESIDENTE, firmam o presente 

convênio, que se regerá pelas normas da Lei n.º 11.788 de 25/09/2008 e pela Resolução n.º 0047/2020- 

CEPE, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente CONVÊNIO tem por objetivo propiciar aos estudantes 

de cursos de graduação da PUC GOIÁS, regularmente matriculados e com frequência efetiva, a realização 

de ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO por meio do (a) AGRODEFESA. <
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Parágrafo Primeiro - O estágio deve possibilitar ao estudante a aquisição de experiências e o 

desenvolvimento de atividades práticas relacionadas com seu curso, proporcionando-lhe o aperfeiçoamento 

nas áreas técnico-cultural, científica e de relacionamento humano. 

Parágrafo Segundo - O estágio dar-se-á nas áreas de interesse da CONCEDENTE, em atividades 

que tenham estreito relacionamento com a formação acadêmica do estudante. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio não gera vínculo empregatício de qualquer natureza com o 

(a) AGRODEFESA, nos termos da legislação de regência. 

Parágrafo Único - Na hipótese de ser o ESTAGIÁRIO empregado (a) AGRODEFESA não 

poderá este alegar desvio de suas funções, nem arguir alteração contratual ou aumento da jornada de 

trabalho, nem pretender quaisquer vantagens profissionais em razão do estágio. 

CLÁUSULA TERCEIRA - A seleção dos candidatos ao estágio será realizada pela PUC GOIÁS 

em parceria com o (a) AGRODEFESA, devendo o recrutamento recair, preferencialmente, em estudantes 

que apresentem melhor rendimento nas atividades acadêmicas. 

CLÁUSULA QUARTA - A formalização da concessão do estágio efetivar-se-á mediante Termo 

de Compromisso para a realização do estágio, a ser firmado entre o (a) AGRODEFESA e o (a) 

ESTAGIÁRIO (A), com a interveniência obrigatória da PUC GOIÁS. 

Parágrafo Primeiro — O (A) ESTAGIÁRIO(A) obrigar-se-á, mediante Termo de Compromisso, 

a cumprir as condições fixadas para o estágio, bem como as normas de atividades estabelecidas para 

funcionamento do (a) AGRODEFESA. 

Parágrafo Segundo — Os estagiários somente poderão iniciar as atividades de estágio junto à 

CONCEDENTE, com toda a documentação regularizada, sendo que os estágios iniciados sem a 

autorização e assinatura da PUC GOIÁS não serão reconhecidos pela Instituição de Ensino. 

     

  

CLÁUSULA QUINTA - A duração do período de estágio observará o limite de/um Semestre, 

prorrogável por igual período, se assim convier O (a) AGRODEFESA, à PU 

ESTAGIÁRIO (A).
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Parágrafo Único - Por acordo entre o (a) AGRODEFESA, a PUC GOIÁS e o ESTAGIÁRIO 

(A), o estágio poderá ser prorrogado por períodos superiores aos estabelecidos, até 2 (dois) anos, devendo 

encerrar-se, contudo, incontinenti, após a conclusão ou interrupção do curso ou desligamento da PUC 

GOIÁS. 

CLÁUSULA SEXTA - A jornada de estágio será até 30 horas semanais, em horário a ser 

estabelecido por negociação entre o (a) AGRODEFESA e o (a) ESTAGIÁRIO (A), sempre observando 

que deve ser compatível com as atividades escolares do(a) Estudante, devendo contar no Termo de 

Compromisso de Estágio. 

Parágrafo único — É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou 

superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas 

férias escolares. 

CLÁUSULA SÉTIMA - O estágio será extinto nos casos e formas seguintes: 

a) automaticamente, ao término do compromisso; 

b) por abandono, caracterizado por ausência não justificada de 08 (oito) dias consecutivos ou de 15 

(quinze) intercalados, no período de um mês; 

c) conclusão ou interrupção do curso ou desligamento da PUC GOIÁS; 

d) a pedido do (a) ESTAGIÁRIO (A); 

e) no interesse e por conveniência do (a) AGRODEFESA e/ou PUC GOIÁS, inclusive se 

comprovado rendimento insatisfatório após decorrida a metade do período previsto para o 

estágio; 

f) ante o descumprimento, pelo (a) ESTAGIÁRIO (A), de Cláusula deste CONVÊNIO e/ou do 

respectivo Termo de Compromisso; 

g) comportamento, funcional ou social, por parte do (a) ESTAGIÁRIO (A), incompatível com as 

normas éticas e administrativas do (a) AGRODEFESA. 

         

  

Parágrafo Primeiro - A ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nas alí as b, e, f, g será 

comunicada à PUC GOIÁS pelo (a) AGRODEFESA, no prazo máximo de 15 (qui : 
X
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Parágrafo Segundo - Nas hipóteses das alíneas c, d, a outra parte deve ser comunicada no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias. 

Parágrafo Terceiro — O (A) ESTAGIÁRIO (A) deverá informar de imediato e por escrito o (a) 

AGRODEFESA qualquer fato que interrompa, suspenda ou cancele sua matrícula na PUC GOIÁS, se 

responsabilizando por quaisquer despesas e/ou ônus causado pela ausência dessa informação. 

CLÁUSULA OITAVA — a Política de privacidade e proteção de dados da Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás está em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) que 

é aplicada para os fins específicos, explícitos e legítimos aos dados pessoais do representante legal da 

AGRODEFESA, e do ESTAGIÁRIO. 

Parágrafo Primeiro - A PUC Goiás pode ser obrigada a divulgar os dados pessoais do 

representante legal da AGRODEFESA ou do ESTAGIÁRIO para as autoridades reguladoras, tribunais e 

Agências Governamentais, quando exigido por lei, regulamento ou processo leal, ou para defender 

interesses, direitos ou propriedade da Instituição ou de terceiros relacionados. 

Parágrafo Segundo - A PUC Goiás utiliza os dados pessoais voluntariamente cedidos pela 

AGRODEFESA e pelo ESTAGIÁRIO para comunicações referente ao Convênio ou outras relacionadas 

ao campo de estágio, segmentações estatísticas e análises de perfil. 

Parágrafo Terceiro - A PUC GOIÁS concorda em fornecer os dados dos seus representantes 

legais para cadastramento destes e da Instituição no portal de assinaturas indicado pela AGRODEFESA. 

Parágrafo Quarto - A PUC GOIÁS, por si e por seus colaboradores, obriga-se, sempre que 

aplicável, a atuar no presente Contrato em conformidade com a legislação vigente sobre proteção de dados 

relativos ao ESTAGIÁRIO e a uma pessoa física (“Titular”) identificada ou identificável (“Dados 

Pessoais”) e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, além das demais 

normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratameptó dos dados     
da AGRODEFESA, o que inclui os dados de terceiros a ela vinculados.



  

pessoais 
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Parágrafo Quinto - A PUC GOIÁS, incluindo todos os seus colaboradores, trata todos os dados 

como confidenciais, exceto se já eram de conhecimento público sem qualquer contribuição da 

PUC GOIÁS, ainda que este CONVÊNIO venha a ser resolvido e independentemente dos motivos que 

derem causa ao seu término ou resolução. 

a) 

b) 

g) 

h) 

a) 

b) 

c) 

CLÁUSULA NONA - São obrigações da PUC GOIÁS: 

celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, 

quando ele for absoluto ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as 

condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da 

formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar; 

avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e 

profissional do educando; 

indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 

acompanhamento e avaliação das atividades do estágio; 

exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório 

das atividades; 

zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em 

caso de desligamento; 

elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos; 

comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de 

avaliações acadêmicas; 

providenciar apólice de Seguro contra Acidentes Pessoais somente para os estudantes em estágio 

curricular obrigatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA — São obrigações do (a) AGRODEFESA: 

designar um coordenador técnico para atuar de forma integrada com a PUC GOIÁS; 

oferecer condições para que os estagiários sejam supervisionados por docentes da PUC GOIÁS, 

em conjunto com o profissional da área; 

    
celebrar termo de compromisso com a PUC GOIÁS e o educando, zelando por
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - É obrigatório o Seguro de Acidentes Pessoais, previsto 

na Lei de Estágio, em benefício dos ESTAGIÁRIOS (AS), prevista na alínea h, da CLÁUSULA NONA. 

Parágrafo Único - O Seguro contra Acidentes Pessoais visa assegurar ao estagiário cobertura 

contra danos pessoais que venham ocorrer em atividades vinculadas do (a) AGRODEFESA durante o 

período estabelecido na cláusula sexta, bem como no percurso para a execução de tal jornada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O prazo de duração deste CONVÊNIO é de 05 (cinco) 

anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante Termos Aditivos, e rescindido, 

de comum acordo entre as partes, ou unilateralmente, mediante notificação escrita, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo Único - A alteração ou o encerramento antecipado deste CONVÊNIO não prejudicará 

os estágios já iniciados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As partes declaram e garantem mutuamente que: 

a) exercem suas atividades em conformidade com a legislação vigente (Lei Federal n. 11.788/2008; 

Lei Federal n. 8.666/93 e Lei Estadual n. 17.928/2012, artigos 57 e 60) a elas aplicável, e que 

detém as aprovações necessárias à celebração deste CONVÊNIO, e ao cumprimento das 

obrigações nele previstas; 

b) não utilizam de trabalho ilegal e comprometem-se a não utilizar práticas de trabalho análogo ao 

de escravo, ou de mão de obra infantil, salvo este último na condição de aprendiz, observadas as 

disposições da Consolidação das Leis do Trabalho; 

c) não empregam menor até 18 anos, inclusive menor aprendiz, em locais prejudiciais à sua 

formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em locais e 

serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, 

em horário noturno, considerando este o período compreendido entre as 22h e 5h; 

d) não utilizam práticas de discriminação negativa e limitativas ao acesso na relação de 

    
a sua manutenção, incluindo restrições por motivos de gênero, etnia, qualquer tip 

religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico;
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Parágrafo Primeiro - As partes, inclusive suas testemunhas, reconhecem a forma de contratação 

por meios eletrônicos e submissão de conflitos à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem- CCMA, 

nos termos do Despacho nº 652/2018 — (3786650. Processo SEI nº20080003011382). 

Parágrafo Segundo - Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelaspartes convenentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — Não haverá repasse financeiro entre os partícipes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o Foro da cidade de Goiânia/GO como 

competente para tratar das questões provenientes deste CONVÊNIO, eventualmente não resolvida no 

âmbito administrativo. 

E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença 

das testemunhas abaixo, que também o subscrevem. 

E VA 6 

/ Profa. OLGA KZILDA RONCHI 

Reitora da Pontifícia Universidade Católica de 

Prof. Lorenzo Lago 
Chefe de Gabinete da Reitora 

Goiânia, 14 de junho de 2022. 

      

    AGRODEFESA 

  

  

Testemunhas: 

1º CPF: 

Ze CPF: 
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PLANO DE TRABALHO PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

A Identificação da Instituição de Ensino Superior: 

Órgão/Entidade: 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE | Nº CNPJ: 01.587.609/0001-71 

GOIÁS 

Dados do Representante Legal: OLGA IZILDA RONCHI 

RG: 1990248 — 2º Via - SSP/GO CPF: 336.430.831-49 Cargo: Reitora 

  

  
  

    
  

2. Justificativa 

O Estágio curricular obrigatório e supervisionado é o conjunto de atividades desenvolvidas 

pelos estudantes dos cursos de graduação da PUC Goiás, por meio de contato direto com o 

ambiente de trabalho profissional por meio de atividades programadas, supervisionadas e 

avaliadas. O estágio curricular obrigatório é componente da formação acadêmica e atende às 

exigências dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação, desenvolvidos em campos 

selecionados e supervisionados de acordo com a legislação vigente e seguindo normas gerais 

dessa IES. O estágio curricular, portanto, é compreendido como processo de vivência prático- 

pedagógica, que aproxima o acadêmico da realidade de sua formação e o auxilia a 

compreender diferentes teorias que regem o exercício profissional. É um componente 

curricular fundamental para a formação, e, um espaço de aproximação real entre o curso e a 

comunidade, possibilitando uma integração à realidade social e participação no processo de 

desenvolvimento regional. 

3. Identificação do objeto a ser executado: 

Concessão de Estágio obrigatório aos estudantes de graduação da PUC Goiás, 

regularmente matriculados e com frequência efetiva, por um período de execução de 5 anos. 

4. Metas a serem atingidas: 

Atender às demandas por estágio obrigatório dos estudantes dos cursos de Graduação da 

PUC Goiás, segundo a legislação vigente (Lei Federal n. 11.788/2008 e Lei Estadual n. 

17.928/2012). 
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5. Etapas ou fases de execução, com a especificação das ações, item por item; 
  

Etapas ou fases de execução 
  

Ações Executadas pela Instituição 

de Ensino (Inst. de ensino 

preenche) 

Ações a serem executados pela 

Agrodefesa 

  

Encaminhar carta de apresentação do 

estagiário, bem como o Termo de 

Compromisso de Estágio (TCE) com 

descrição do número da apólice de 

seguro. 

- Receber a carta de apresentação do estagiário 

e seguro de acidentes da Instituição de Ensino 

  

Preencher o plano de atividade junto ao 

estagiário e o supervisor acadêmico. 

- Realizar o Planejamento do Estágio junto ao 

estagiário e supervisor de estágio pela 

Agrodefesa 
  

Disponibilizar ao acadêmico o nome do 

(a) Professor (a) Orientador (a) e 

encaminhar seu nome à Agrodefesa 

- Recepcionar o estagiário, realizar o cadastro e 

encaminhá-lo para execução do estágio. 

  

Preencher e encaminhar à Agrodefesa o 

Termo de Compromisso de Estágio. 

Desenvolver as atividades previstas no 

plano de ensino da disciplina. 

- Executar o planejamento mediante elaboração 

do termo de compromisso de estágio e coleta das 

assinaturas das partes (Agrodefesa, Instituição 

de Ensino e Estagiário); Dar acesso a 

conhecimentos práticos, acompanhar o 

desempenho do estagiário; controlar a 

frequência diária e avaliar. 
  

Cumprir as exigências da Lei de Estágio: 

relatório semestral das atividades 

desenvolvidas. 

- Organizar os documentos na conclusão do 

estágio: relatório final das atividades do estágio, 

avaliação do supervisor, avaliação do estagiário 

sobre o estágio e a frequência; 
  

Disponibilizar o TCE como comprovante 

do cumprimento da carga horária 

obrigatória e realizar as atividades 

previstas no Plano de Ensino da 

disciplina.     - Emitir a declaração de fim de estágio para 

comprovação do cumprimento da carga horária 

obrigatória; Disponibilizar a Declaração para o 

ga 
Estagiário e Instituição de Ensino.   
  

a
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Organizar os documentos efetivos do | Manter registros para futuros acessos. 

    
estágio. 
    

6.Plano de aplicação dos recursos financeiros 

Não haverá desembolso financeiro de nenhuma das partes 

7. Cronograma das etapas ou fases de execução do objeto 

Será firmado um Termo de Compromisso de Estágio com cada estudante, contendo o 

Planejamento do Estágio, data de início, respeitando o calendário acadêmico da PUC Goiás 

(início de cada semestre letivos) e fim (término de cada semestre letivo segundo o calendário 

acadêmico da PUC Goiás) das atividades a serem executadas. Não haverá desembolso 

financeiro. 

8. Previsão de início e fim da execução do objeto 

Para cada estágio concedido será elaborado Termo de Compromisso de Estágio contendo 

todas as fases de execução do estágio, como o estágio é obrigatório deve seguir o calendário 

acadêmico da Instituição. 

9. Comprovação de que os recursos próprios 

Não é o caso. 

11. Data e assinaturas dos convenentes. 

Goiânia, 14 de junho de 2022. 

Prof. ali DE ENSINO 
Chefe de Gabinete da Reitora 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

  

 



  

GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO DE 2022 

ANO 186 - DIÁRIO OFICIAL/GO Nº 23.896 
é Diário Oficial 22 
  

AGRODEFESA  - 1.PROCESSO Nº  202200066008461; 
2.IDENTIFICAÇÃO DO TERMO: Convênio nº 157/2022 - PUC; 

3.OBJETO: Realização de Estágio Curricular Obrigatório; 
4. PARTES: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

GOIÁS - PUC GOIÁS, mantida pela SOCIEDADE GOIANA DE 
CULTURA, CNPJ: 01.587.609/0001-71 e a AGRODEFESA, 

CNPJ: 06.064.227/0001-87 como CONCEDENTE: 5.VIGÊNCIA: 

05 (cinco) anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado, mediante Termos Aditivos, e rescindido, de comum 

acordo entre as partes, ou unilateralmente, mediante notificação 

escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 6.VALOR: 

Não haverá repasse financeiro entre os partícipes: 7. VÍNCULO: O 
estágio não gera vínculo empregatício de qualquer natureza com a 

AGRODEFESA, nos termos da legislação de regência; 8. DATA DA 
ASSINATURA: 14/06/2022. 

Protocolo 334496 
  

AGRODEFESA 1.PROCESSO Nº 202200066006654; 

2.MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022 - SEAD/ 
GEAC:; 3.IDENTIFICAÇÃO DO TERMO: Contrato nº 013/2022: 

4.OBJETO: prestação de serviços de Exames Médicos Periódicos 

e emissão de Atestado de Saúde Ocupacional para os servidores 
da AGRODEFESA; 5.VALOR: R$ 13.236,17 ( treze mil duzentos e 

trinta e seis reais e dezessete centavos); 6.PARTES: AGRODEFESA 

CNPJ: 06.064.227/0001-87, como Contratante e Empresa POPMED 

MEDICINA E SAÚSE LTDA , CNPJ: 30.862.228/0001-51, como 
Contratada: 7.VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser 

prorrogado, nos termos do Art. 57, inciso Il, da Lei nº 8.666/93; 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 2022.32.61.20.122.4200.4243.08, 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.23, Fonte, 1753, Nota de Empenho 

nº 118 de 04/10/2022; 9. DATA DA ASSINATURA: 04/10/2022: 
10.NORMA LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Estadual nº 

17.928/2012,Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022 - SEAD/ 

GEAC, nos termos da Ata de Registro de Preços nº 009/2022 - 

SEAD/GEAC e demais normas regulamentares aplicáveis. 

Protocolo 334503 
  

AVISO DE LICITAÇÃO 
AGRODEFESA - LICITAÇÃO - MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 012/2022 - Tipo: Menor Preço. Por Item Data: 
19/10/2022 às 09h00min. Processo: 202200066004154. Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 

MONITORES. No valor estimado de R$ 83.320,30 (oitenta 

e três mil trezentos e vinte reais). Dotação Orçamentária: 

2022.32.61.20.122.4200.4243.04 e outras Fonte: 17530161; 

Natureza: 44.90.5211. O Edital e seus Anexos encontram-se 

à disposição dos interessados, gratuitamente, nos sites: www. 

comprasnet.go.gov.br e www.agrodefesa.go.gov.br, como 

também, no endereço: Avenida 4º Radial, Quadra 60, Lotes 01/02, 

Setor Pedro Ludovico - Goiânia/GO, CEP: 74.830-130. Fone: 

(062) 3201-3556, onde poderão ser retirados (via cd/ pen drive), 

de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 

às 18:00 horas. Goiânia, 05 de outubro de 2022. HALEY DIAS DE 

CARVALHO - PREGOEIRO; JOSÉ ESSADO NETO - PRESIDENTE 

DA AGRODEFESA. 

Protocolo 334429 

PORTARIA Nº 281, de 30 de setembro de 2022 

Dispõe, no âmbito desta Agência, sobre solicitação 

de veículo para viagem e o cartão combustível, e concessão de 

diária, de indenização de transporte e de ajuda de custo. 

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA GOIANA DE 

INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, no uso de suas atribuições 

legais, e considerando a necessidade de normatizar a solicitação 

de veículo para viagem e o cartão combustível, e considerando o 

que preceitua o Decreto Estadual nº 9.733, de 16 de outubro de 

2020, que dispõe sobre a concessão de diária, de indenização de 
transporte e de ajuda de custo, no âmbito da administração direta, 

autárquica e fundacional do Poder Executivo, resolve: 

Art. 1º - DETERMINAR que a solicitação de veículo para   

viagem deverá ser encaminhada via SEI à Gerência de Transportes, 
devidamente autorizada pelo Chefe imediato e pelo Diretor da 

unidade, obedecendo os seguintes requisitos: 

a) A requisição de veículo no Sistema de Controle de 
Transportes - SCT, deverá ser lançada com no mínimo 10 (dez) 

dias de antecedência, contendo informações detalhadas referentes 

ao serviço a ser executado, destino, previsão de saída e chegada; 

b) A viagem que se estender aos finais de semana, deverá 

ser justificada e autorizada inclusive pelo Diretor da unidade, salvo 

nos casos emergenciais que poderá ser autorizada pelo Chefe 

imediato, com posterior ratificação pelo Diretor da unidade. 

Art. 2º - DETERMINAR que o sistema de gerenciamento 

de frota de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota 

oficial do Estado de Goiás ocorrerá apenas através do respectivo 

cartão de abastecimento, sendo que: 

a) O cartão de abastecimento deverá possuir um limite 

mensal estipulado conforme a necessidade demandada pela 

GOINFRA, devidamente autorizada; 

b) O aumento do valor do limite do cartão de abastecimento 

somente será autorizado pela Gerência de Transportes mediante 

encaminhamento da solicitação via SEI e após autorização do 

Chefe imediato e do Diretor da unidade; 

c) O abastecimento deverá ser precedido de verificação 

de saldo do cartão para a realização da operação, sob pena de não 
restituição do valor ora despendido sem observação dos requisitos; 

d) Para todos os casos de afastamento de servidor, em 

razão de férias, licença-prêmio ou que por certo período de tempo 

não for utilizar o cartão de abastecimento, o Chefe imediato deverá 

informar o período de não utilização à Gerência de Transportes 

como medida de controle. 

Art. 3º - DETERMINAR que a prestação de contas de 

diárias em razão de viagem realizada pelo servidor deverá ser 

encaminhada, até o 5º dia útil, contado da data de retorno à sede, 

via Sistema de Solicitação de Diárias -SSD, e deverá conter, além 

dos documentos obrigatórios previstos no Decreto Estadual nº 

9.733, de 16 de outubro de 2020, os seguintes documentos: 

a) Ordem de tráfego, devidamente validada pela área 
responsável; 

b) Notas fiscais, faturas ou cupons fiscais, emitidos em 

nome e CPF do servidor, por dia do período compreendido da 

viagem, por empresa localizada no(s) destino(s) ou no(s) trajeto(s); 

c) Em casos de pernoites, se faz necessária a 

comprovação com nota fiscal do estabelecimento e nos casos de 

locação de imóvel, a apresentação de cópia do contrato de locação 
autenticado em cartório. 

d) Relatório de Rastreamento dos veículos, a ser fornecido 

pela Gerência de Transportes; 

e) Relatório de Abastecimento para os veículos da frota 

própria da GOINFRA que ainda não possuem equipamento de 
rastreamento (veículos reservas). 

Parágrafo único. O Relatório de Rastreamento dos 
veículos deverá ser solicitado dentro do prazo estipulado no caput 

e perfaz documento imprescindível para o recebimento das diárias. 

Art. 4º - Respondem solidariamente pelos atos praticados 

em desacordo com o disposto no Decreto Estadual nº 9.733, de 16 

de outubro de 2020, além da autoridade proponente, a autoridade 

concedente, o ordenador de despesa e o beneficiário das diárias 

ou da indenização de transporte, conforme disposto no Art. 49 do 

referido Decreto Estadual. 

Art. 5º - Fica revogada a Portaria nº 189/2020-GOINFRA (SEI: 
000012502609) e todas as demais disposições em contrário. 

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 

RENATO MENESES TORRES 

Presidente em substituição 

Protocolo 334338 
  

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 48/2022 

A AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
- GOINFRA, com fulcro no 8 1º art. 109 da Lei 8.666/93, vem, 

por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação, tornar 
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