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ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

 
 

PORTARIA Nº 502, de 27 de outubro de 2022

 
 

Designa gestor de contrato.
 

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA –
 AGRODEFESA,  no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 50 da Lei nº 20.491/2019, c/c art. 26
do Regulamento da Agrodefesa, aprovado pelo Decreto 9.550, de 08/11/2019;

Considerando o art. 67 da Lei nº 8.666/1993, com suas alterações;
Considerando que a Constituição Federal impõe aos agentes públicos a observação do

princípio da eficiência, ou seja, que haja uma busca permanente pela melhor utilização possível dos
recursos públicos, de forma a garantir a maior rentabilidade social e evitar desperdícios ao erário, resolve:

 
 

Art. 1º Designar o servidor CARLOS HENRIQUE DE CASTRO HOWES, Gerente de
Tecnologia, CPF nº ***.401.531-**, para, com observância da legislação vigente, atuar como
Gestor/Fiscal do Contrato nº 14/2021 (SEI nº 000034639447), celebrado entre a Agência Goiana de
Defesa Agropecuária e a Empresa Sonda Procwork Informática Ltda, de acordo com as condições e
especificações constantes nos autos do processo nº 202200066003002, com as consequentes prorrogações,
se houver.

Art. 2º Nos termos do art. 52 da Lei Estadual nº 17.928/2012, cabe ao gestor do contrato
fiscalizar, acompanhar e verificar sua perfeita execução, em todas as fases, até o recebimento do objeto,
competindo-lhe, primordialmente, sob pena de responsabilidade:

I – anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, inclusive com
a juntada de documentos, em ordem cronológica, necessários ao bom acompanhamento do
contrato, determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos
observados com estabelecimento de prazo para a solução;
II – transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos, cronogramas de
execução e especificações do projeto, quando for o caso e após autorização expressa da
autoridade superior;
III – dar imediata ciência formal a seus superiores dos incidentes e das ocorrências da
execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;

IV – adotar as providências necessárias para a regular execução do contrato;
V – promover, com a presença de representante do contratado, a medição e verificação dos
serviços e fornecimentos já efetuados, atestando as notas fiscais/faturas ou outros
documentos hábeis e emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
VI – manter controle dos pagamentos efetuados e dos saldos orçamentário, físico e financeiro
do contrato;

VII – verificar a qualidade dos materiais e/ou dos serviços entregues, podendo exigir sua
substituição ou refazimento, quando não atenderem aos termos do que foi contratado;
VIII – esclarecer prontamente as dúvidas do contratado, solicitando ao setor competente da
Administração, se necessário, parecer de especialistas;
IX – acompanhar e controlar os prazos constantes do ajuste, mantendo interlocução com o
fornecedor e/ou prestador quanto aos limites temporais do contrato;
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X – manifestar-se por escrito às unidades responsáveis a respeito da necessidade de adoção
de providências visando à prorrogação do prazo contratual, antecipadamente ao término de
sua vigência, observados os prazos exigíveis para cada situação, nunca inferiores a 60
(sessenta) dias;
XI – manifestar-se por escrito às unidades responsáveis, acerca da necessidade de adoção de
providências visando à deflagração de novo procedimento licitatório, antecipadamente ao
término da vigência contratual, observadas as peculiaridades de cada objeto e os prazos
exigíveis para cada situação, nunca inferiores a 120 (cento e vinte) dias;

XII – observar se as exigências do edital e do contrato foram atendidas em sua integralidade;
XIII – fiscalizar a obrigação do contratado e do subcontratado, se houver, de manter, durante
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias.
Art. 53. O gestor do contrato responderá aos órgãos de controle nos casos de inexatidão na
execução das tarefas que lhe são atribuídas no art. 52 ou de omissão, em especial:

I – na constatação da ocorrência de mora na execução;
II – na caracterização da inexecução ou do cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos;
III – na comunicação formal às autoridades superiores, em tempo hábil, de fatos cuja solução
ultrapasse a sua competência, para adoção das medidas cabíveis;

IV – no recebimento provisório ou emissão de parecer circunstanciado para o recebimento
definitivo do objeto contratual pela Administração, sem a comunicação de falhas ou
incorreções;
V – na ocorrência de liquidação de obrigação não cumprida, executada de forma irregular ou
incompleta, pelo contratado, e emissão indevida de autorização para pagamento da
contraprestação.
Art. 54. Em situações especiais, sobretudo as que requeiram maior complexidade de atuação
da Administração, as competências relacionadas às atividades de fiscalização e gestão dos
contratos administrativos poderão ser desmembradas e realizadas por servidores ou grupo de
servidores distintos.

Art. 3º O gestor/fiscal do contrato responderá aos órgãos de controle, em caso de
omissão ou inexatidão na execução das tarefas que lhe são atribuídas.

Art. 4º Revoga-se disposições em contrário.
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

 
 

JOSÉ ESSADO NETO
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSE ESSADO NETO, Presidente, em 27/10/2022, às
13:08, 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
000034905729 e o código CRC 06483335.

Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA
Av. 4ª Radial, Praça Central, Viela,  Qd. 60, Lt.1 e 2 - Setor Pedro Ludovico - Goiânia/GO

CEP: 74.830-130 - Fone: (62) 3201-3530 – E-mail: presi@agrodefesa.go.gov.br

Referência: Processo nº 202200066003002 SEI 000034905729
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ANO 186 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.908

<#ABC#338061#41#395041>

AGRODEFESA 1.PROCESSO N° 202200066005491;
2.MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 11/2021 - SEAD/GEAC ; 3.
IDENTIFICAÇÃO DO TERMO: Contrato nº 09/2022; 4.OBJETO:
Prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e
corretiva dos veículos à Combustão, pertencentes ao Patrimônio
da AGRODEFESA, por meio da implantação e operação de
um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o
fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão
de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação
de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de
estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva;
5.VALOR: R$ 1.238.850,00 (um milhão duzentos e trinta e oito mil
e oitocentos e cinquenta reais); 6.PARTES: AGRODEFESA CNPJ:
06.064.227/0001-87 como Contratante e a empresa CARLETTO
GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 08.469.404/0001-30, como
Contratada; 7.VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, contados a
partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado
na forma do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; 8.DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA: 2022.32.61.20.609.1035.2121.03, Elemento
de Despesa: 3.3.90.30.35, 3.3.90.39.21, Notas de Empenhos nº.
117 e 116, de 21/10/2022, no valor de R$ 61.942,50 (sessenta e
um mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)
e R$ 92.913,75 (noventa e dois mil novecentos e treze reais e
setenta e cinco centavos).e nos exercícios seguintes em dotações
orçamentárias próprias; 9.DATA DA ASSINATURA: 25/10/2022;
10.NORMA LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Estadual nº
17.928/2012.
<#ABC#338061#41#395041/>

Protocolo 338061

<#ABC#338230#41#395232>

AGRODEFESA 1.PROCESSO N° 202200066003002;
2.MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 12/2021-SEAD/GEAC; 3.
IDENTIFICAÇÃO DO TERMO: Contrato nº 14/2022; 4.OBJETO:
Prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias
e digitalização (Outsourcing), com o fornecimento e instalação de
equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia
laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático
(colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e
contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos
os suprimentos originais, incluindo papel branco e tonner, técnicos
em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos com substituição de peças, componentes e insumos
originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento
mais página impressa; 5.VALOR: R$ 1.040.196,89 (um milhão
quarenta mil cento e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos);
6.PARTES: AGRODEFESA CNPJ: 06.064.227/0001-87 como
Contratante e a empresa SONDA PROCWORK INFORMÁTICA
LTDA, CNPJ: 08.733.698/0001- 66, como Contratada; 7.VIGÊNCIA:
30 (trinta) meses com possibilidade de prorrogação até o limite
de 48 (quarenta e oito) meses, conforme art. 57, inc. IV e § 2º,
da Lei Federal nº 8.666/93; 8.DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
2022.32.61.20.609.1035.2121.03, Natureza da Despesa:
3.3.90.40.13, Fonte, 2799, conforme Nota de Empenho nº 109 de
14/10/2022, no valor de R$ 34.674,87 (trinta e quatro mil seiscentos
e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos); 9.DATA DA
ASSINATURA: 21/10/2022; 10.NORMA LEGAL: Lei Federal n°.
8.666/93 e da Lei Estadual n°. 17.928/12.
<#ABC#338230#41#395232/>

Protocolo 338230

<#ABC#338063#41#395043>

AVISO DE LICITAÇÃO
AGRODEFESA - LICITAÇÃO - MODALIDADE: PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 015/2022 - Tipo: Menor Preço. Por Item
Data: 11/11/2022 às 09h00min. Processo: 202200066013526.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MUDANÇA EM CAMINHÃO BAÚ. No valor
estimado de R$ 90.160,00 (noventa mil cento e sessenta reais).
Dotação Orçamentária: 2022.32.61.20.122.4200.4243.03 Fonte:
17530161; Natureza: 3.3.90.37.07. 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 4ª 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 a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às
18:00 horas. Goiânia, 26 de novembro de 2022.

Haley Dias de Carvalho - Pregoeiro;
José Essado Neto - Presidente da AGRODEFESA

<#ABC#338063#41#395043/>

Protocolo 338063

Agência Goiana de Infraestrutura e
Transportes

<#ABC#338042#41#395020>

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 315/2022, 317/2022 e 319/2022
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#338042#41#395020/>

Protocolo 338042

<#ABC#338043#41#395025>

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 316/2022, 318/2022 e 320/2022. O pagamento
da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa
na noticação, 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#338043#41#395025/>

Protocolo 338043

<#ABC#338039#41#395018>

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 400/2022-GOINFRA. TERMO DE
ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 180/2021-GOINFRA,
REFERENTE AEXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO
EMVIASURBANAS: PROGRAMAGOIÁS EMMOVIMENTO - LOTE
10, NOS MUNICÍPIOS DE AMORINÓPOLIS, DIORAMA, IPORÁ,
JAUPACI, MOIPORÁ E PALESTINA DE GOIÁS, NESTE ESTADO.
CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA
E TRANSPORTES - GOINFRA. CONTRATADA: PAVIMETAS
ENGENHARIA - EIRELI. DO OBJETO: PRORROGAR O PRAZO
DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE 20/09/2022 À 18/12/2022
E O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: DE 03/12/2022 À
02/03/2023, DO CONTRATO Nº 180/2021-GOINFRA, COM
FULCRO NO ARTIGO 57, §1º INCISO II; E §2º, DA LEI FEDERAL
Nº 8.666/93. PROCESSO SEI Nº 202100036008970.
<#ABC#338039#41#395018/>

Protocolo 338039


