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ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

 
 
 

Contrato 20/2022 - AGRODEFESA
CONTRATO CELEBRADO ENTRE A AGÊNCIA GOIANA DE
DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA, E A EMPRESA
LINDINALVA ALVES REGES ME, NAS CLÁUSULAS E
CONDIÇÕES QUE SE SEGUEM.

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,
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, representada por seu 
Presidente, o Sr. JOSÉ ESSADO NETO, brasileiro, casado, empresário, CPF: 015.866.531-72, RG nº
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 LINDINALVA ALVES REGES ME, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 13.894.048/0001-32, com sede na Avenida São Paulo. Nº 373, Quadra 70, Lote 01,
Setor Campinas, Goiânia - Goiás, neste ato representada pela sua Proprietária a Senhora LINDINALVA
ALVES REGES, CPF/MF sob o nº 425.298.831-39, doravante denominada CONTRATADA, têm justo e
contratado, de acordo com as especificações do Termo de Referência, objeto do Processo Administrativo de
nº 202200066012710, através de Compra Direta – Solicitação de Aquisição nº 94.834 - SEGPLAN, e
Oferta de Compra  nº 55.703 - SEGPLAN, fundamentada na Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações,  Lei
Estadual nº 17.928/2012, Lei Complementar do Estado de Goiás nº 117/2015 e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie e às cláusulas e condições seguintes:

 

DO OBJETO

Cláusula Primeira - O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Patch, Cordão Óptico e Transceiver,
com entrega em até 30 (trinta) dias corridos.

DA VINCULAÇÃO

Cláusula Segunda - Este contrato guarda consonância com as normas contidas no seu preâmbulo,
vinculando-se, ainda, ao Termo de Referência, na Oferta de Compra nº _____/2022, à Nota de Empenho e a
Proposta Comercial da CONTRATADA e aos demais documentos que compõem o processo que,
independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Instrumento.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula Terceira - São obrigações do CONTRATANTE, sem prejuízo das demais obrigações e
responsabilidades insertas neste contrato:

a) emitir, em favor da CONTRATADA, e encaminhar-lhe a correspondente Nota de Empenho, com todas as
informações necessárias e de praxe ao deslinde do ajuste decorrente.

b) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a aquisição dos objetos contratados.
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c) prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à contratação dos
objetos.

d) permitir, durante o período de contratação, o acesso dos representantes da CONTRATADA nas
dependências físicas do CONTRATANTE, desde que devidamente agendado e identificados.

e) cientificar a CONTRATADA sobre as normas internas vigentes relativas à segurança orgânica, inclusive
aquelas atinentes ao controle de acesso de pessoas e veículos, bem assim sobre a política de segurança da
informação do CONTRATANTE.

f) assegurar a permanência, em suas dependências, apenas de pessoal devidamente autorizado quando da
entrega dos objetos contratados acompanhando-os, e desde que devidamente guarnecidos dos
correspondentes Equipamentos de Proteção Individual (EPI), caso necessário.

g) solicitar e aprovar os objetos, em até 10 (dez) dias corridos após seu recebimento.

i) fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à entrega dos objetos.

h) verificar se os objetos entregues pela CONTRATADA atendem todas as especificações contidas no
Termo de Referência, exercendo a fiscalização e acompanhamento do ajuste decorrente, por intermédio do
servidor especialmente designado, na forma prevista pela Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Estadual nº
17.928/2012.

j) notificar à CONTRATADA, formalmente, caso os objetos estejam em desconformidade com o
estabelecido no Termo de Referência, para que proceda sua substituição.

k) proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das
normas e condições do Termo de Referência.

l) rejeitar, no todo ou em parte, os objetos em desacordo com as obrigações assumidas pela
CONTRATADA.

m) atestar a Nota Fiscal/Fatura correspondente à entrega dos objetos, por intermédio do Gestor do Contrato.

n) efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos objetos, no prazo estabelecido neste instrumento,
desde que cumpridas as formalidades e exigências previstas.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula Quarta - São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e
responsabilidades insertas neste contrato:

a) manter, durante o período da contratação, o atendimento de todas as condições
exigidas, relativas à habilitação

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

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

d) promover a disponibilização dos objetos dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às
normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica.

e) a CONTRATADA será responsável por dano ou prejuízo causado a AGRODEFESA, decorrente do
fornecimento de objetos incompatíveis com o licitado.

f) entregar os objetos relacionados de acordo com o pactuado. A CONTRATADA deverá entregar os objetos
em sua embalagem original, sem quaisquer indícios de violação.
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g) responsabilizar-se pela entrega dos objetos no local e prazo estabelecidos no Termo de Referência.

h) providenciar a troca dos objetos, sem ônus para o CONTRATANTE, caso verifique-se que os mesmos
não atendem as especificações estatuídas no Termo de Referência.

i) entregar os objetos devidamente acondicionados em embalagens intactas, apropriadas para o
armazenamento de forma a preservar a entrada de umidade, poeira e proteção contra amassamentos, rasgo,
deformação e alterações de cor, contendo dados relativos a procedência dos objetos.

j) não transferir a outros as responsabilidades assumidas, sem prévia anuência do CONTRATANTE.

k) caso os objetos apresentem defeitos na embalagem ou vícios de fabricação, a CONTRATADA
providenciará a substituição do mesmo, em até 10 (dez) dias corridos, sem quaisquer ônus adicionais para o
CONTRATANTE a contar da data da notificação/solicitação;

l) responsabilizar-se por todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no fornecimento dos objetos,
tais como: fretes, taxas, seguros, embalagens, carga e descarga, licenças, alvarás, bem como todos os
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, ou quaisquer outras formas devidas relativas e
indispensáveis à perfeita execução.

m) em caso de algum tipo de irregularidade verificada, todo o lote deverá ser devolvido, ficando o custo do
transporte por conta da empresa CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

n) entregar os objetos no Almoxarifado Central da CONTRATANTE, conforme as especificações, marca, 
garantia e preços indicados na proposta em horário comercial;

o) encaminhar ao CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura correspondente ao objeto da contratação.

DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALOR DA CONTRATAÇÃO

Cláusula Quinta - O valor total estimado do presente contrato é de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos
reais).  Os valores da contratação estão distribuídos da seguinte forma:

 

Lote Único

 

Item Especificação Ud Qt Valor
Unitário

Valor
Total

1 Fornecimento de Patch Cord Cat6 de 2,5
metros. MARCA SECCON Ud 250 R$

35,45
R$
8.862,50

2
Fornecimento de Cordão Optico Duplex
Lc Lc a partir de 2,5 metros. MARCA
SECCON

Ud 6 R$
35,43

R$
212,58

3 Fornecimento de Transceiver Conexão
1000base Sfp Duplex. MARCA MILJET Ud 12 R$

35,41
R$
424,92

     R$
9.500,00

 

DA ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO

 

Cláusula Sexta – Os objetos serão recebidos provisoriamente, para verificação das especificações exigidas
no Termo de Referência. Após esta verificação, se os objetos atenderem a todos os requisitos, serão
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recebidos definitivamente, caso contrário, o fornecedor deverá realizar as adequações necessárias e até
mesmo a troca do objeto, se necessário, para atender os requisitos mínimos descritos, sob pena das sanções
cabíveis neste caso e deverão ser entregues devidamente identificados, acondicionados em embalagens em
perfeitas condições para o armazenamento.

Cláusula Sétima –  Ficará a cargo da CONTRATADA todas as despesas com a entrega dos objetos,
incluindo a retirada e devolução dos objetos que porventura foram fornecidos com defeito ou, ainda,
rejeitados pela AGRODEFESA por não atender as especificações e exigências do Termo de Referência. A
CONTRATADA é responsável por todo o ônus referentes a entrega dos objetos no almoxarifado
da AGRODEFESA;

Cláusula Oitava - Se houver recusa do objeto, por desconformidade com as especificações, a
CONTRATADA deverá proceder à substituição/correção, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE,
dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, ou demonstrar a improcedência da recusa, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias corridos de sua ocorrência, ambas contadas a partir do recebimento da
notificação.

Cláusula Nona –  Ficará a cargo da Contratada todas as despesas com a entrega dos objetos na atual Sede
Administrativa localizada na Avenida Quarta Radial, Quadra 60, Lote 01/02, Setor Pedro Ludovico, Goiânia,
CEP: 74.830-130, incluindo a retirada e devolução dos objetos que porventura foram fornecidos com defeito
ou, ainda, rejeitados pela AGRODEFESA por não atender as especificações e exigências do Termo de
Referência.

DA GARANTIA DOS OBJETOS

Cláusula Décima  -  A garantia dos equipamentos deverá seguir, as especificações de cada item constante do
Termo de Referência, Patch e Cordão Òptico 12 (doze) meses;

Cláusula Décima Primeira - Garantia total dos Transceiver será de no mínimo 60 (sessenta) meses,
contados a partir do recebimento definitivo do equipamento, e, ainda: 

Cláusula Décima Segunda - Caberá à CONTRATADA a substituição de todas e quaisquer peças ou
componentes necessários à total recuperação dos equipamentos, sem quaisquer ônus adicionais para
CONTRATANTE, exceto em casos de acidentes ou quedas de responsabilidade da CONTRATANTE e
manutenções realizadas por pessoa física ou por empresas não autorizadas pela CONTRATADA;

Cláusula Décima Terceira - A garantia deve ser prestada por rede de assistência técnica credenciada pelo
fabricante dos equipamentos e no caso de substituição de peças, deverão ser fornecidos componentes sempre
novos e de primeiro uso, apresentando padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos
originais;

 

 

DO FATURAMENTO,  PAGAMENTO E REAJUSTE

Cláusula Décima Quarta - Após a homologação da licitação será emitida a Nota de Empenho  e celebrado
o contrato a favor da Adjudicatária, que entregará os objetos no local definido no Termo de Referência, em
até 30 (trinta) dias corridos, respeitada a totalidade dos objetos contratados.

Cláusula Décima Quinta - Após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, a Gerência de Compras e Apoio
Administrativo procederá a sua verificação. Estando de acordo, a atestará por meio do gestor do contrato.
Estando em desacordo, a restituirá à CONTRATADA para correção.

Cláusula Décima Sexta -  O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após o atesto da Nota
Fiscal/Fatura pelo gestor do contrato.
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Cláusula Décima Sétima -   A CONTRATADA deverá informar na Nota Fiscal/Fatura seus dados
bancários para a realização do respectivo pagamento.

Cláusula Décima Oitava - Para providências relativas ao pagamento, além da correspondente Nota
Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularidade por meio do Certificado de Registro
Cadastral de Fornecedor - CRCF, emitido pelo Cadastro de Fornecedores – CADFOR, devidamente
atualizado e compatível com o objeto licitado, devendo a CONTRATADA, durante a execução do contrato,
manter todas as condições de habilitação exigidas neste contrato.

Cláusula Décima Nona - Caso o Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor – CRCF demonstre status
irregular quanto aos documentos fiscais, a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA poderá ser
comprovada com a apresentação, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, das certidões atualizadas.

Cláusula Vigésima - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, a mesma deverá
apresentar, juntamente com a fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e
contribuições, conforme legislação em vigor.

Cláusula Vigésima Primeira - Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erros ou
incorreções, o prazo para pagamento estipulado na cláusula acima, deste contrato, passará a ser contado a
partir da data da sua reapresentação, não respondendo a AGRODEFESA por quaisquer encargos resultantes
de atrasos na liquidação do débito.

Cláusula Vigésima Segunda  - Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes
dos objetos contratados.

 

Cláusula Vigésima Terceira  - Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.

 

Cláusula Vigésima Quarta – Ocorrendo atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para o mesmo, esta fará jus à devida compensação financeira, desde a data
limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos
moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = N x Vp x (I/365), onde:

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

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

Vp : Valor da parcela em atraso;

I : IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE)/100.

Cláusula Vigésima Quinta – O CNPJ constante na Nota Fiscal/Fatura deverá ser o mesmo indicado na
proposta, na Nota de Empenho e vinculado à conta-corrente.

Cláusula Vigésima Sexta –  Para efeito de emissão da Nota Fiscal/Fatura, o número do Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica - CNPJ da AGRODEFESA  é 06.064.227/0001-87.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Cláusula Vigésima Sétima –  As despesas decorrentes da presente contratação estão programadas em
dotação orçamentária própria, prevista no Orçamento do CONTRATANTE para o exercício de 2022, na
classificação abaixo:
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Dotação Orçamentária: 2022.32.61.20.609.1035.2121.03, Natureza da Despesa: 3.3.90.30.20, Fonte,
1799, Nota de Empenho nº 018 de 31 de  outubro de 2022, no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e
quinhentos reais).

DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

Cláusula Vigésima Oitava –  O contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses para os Transceivers e de  12
(doze) meses, para os Patch e Cordão Óptico, contados a partir da assinatura, com eficácia a partir de sua
publicação no Diário Oficial do Estado.

Cláusula Vigésima Nona –  A gestão e a fiscalização do contrato ficará a cargo de servidor especialmente
designado em ato próprio do CONTRATANTE, conforme prescreve o art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993,
e o art. 51, da Lei Estadual nº 17.928/2012.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Cláusula Trigésima - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro de prazo
estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às
penalidades legalmente estabelecidas.

Cláusula Trigésima Primeira - Pela inexecução total ou parcial do ajuste poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções:

I) advertência;

II) multa, na forma prevista na cláusula Quadragésima Segunda, deste contrato;

III) impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos e será
descredenciada no CADFOR.

Cláusula Trigésima Segunda -  A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
ajuste, sujeitará a CONTRATADA, além das cominações legais cabíveis, à multa de mora, graduada de
acordo com a gravidade de infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

I) 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no
caso da recusa da adjudicatária em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data da sua
convocação;

II) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não
realizado;

III) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo.

Cláusula Trigésima Terceira -  O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente
devidos pelo CONTRATANTE, ou na ausência de débitos em aberto, abatido na próxima Nota Fiscal/Fatura
apresentada para quitação, sendo possível também, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Cláusula Trigésima Quarta -  Antes da aplicação de qualquer penalidade, será garantido à
CONTRATADA a ampla defesa e o contraditório.

Cláusula Trigésima Quinta -  As sanções previstas neste contrato são independentes entre si e serão
aplicadas de forma isolada, com exceção da multa que poderá ser cumulada as demais, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.

Cláusula Trigésima Sexta -   Não será aplicada multa se, justificado e comprovado, o atraso na entrega dos
objetos em decorrência de caso fortuito ou de força maior.

Cláusula Trigésima Sétima -  A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a
Administração deverão ser graduados pelos seguintes prazos:
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I) 6 (seis) meses, nos casos de:

a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor tenha adotado
as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração;

b) alteração da quantidade ou qualidade do objeto fornecido;

II) 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado do fornecimento do objeto.

III) 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

a) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;

b) paralisação da entrega dos objetos sem justa fundamentação e prévia comunicação ao CONTRATANTE;

c) praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação no âmbito da administração estadual;

d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer
tributo.

Cláusula Trigésima Oitava -  Ficará impedido de licitar e de contratar com o Estado e será descredenciado
no CADFOR, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem
prejuízo das multas previstas na cláusula quinquagésima terceira, deste contrato e das demais cominações
legais, inclusive advertência, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar atraso da execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do ajuste;

g) fraudar a execução do ajuste;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

Cláusula Trigésima Nona -   Na ocorrência das situações previstas na Trigésima Sétima, III, deste contrato,
será o CONTRATADO declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar com a Administração
Estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando ressarcida a
Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da respectiva sanção.

Cláusula Quadragésima - Qualquer penalidade aplicada ao CONTRATADO deverá ser informada,
imediatamente, à unidade gestora do serviço de registro cadastral.

DA ALTERAÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

Cláusula Quadragésima Primeira - Nos casos do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, o contrato poderá
ser alterado mediante termo aditivo e com as devidas justificativas.
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Cláusula Quadragésima Segunda - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no serviço, até 25 % (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, nos termos do § 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

Cláusula Quadragésima Terceira - O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo desde que
formalmente motivado nos respectivos autos e precedido de autorização escrita e fundamentada da
AGRODEFESA, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, e na forma dos arts. 79 e 80, da Lei
Federal nº 8.666/1993, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampla defesa.

DA PUBLICAÇÃO

 

Cláusula Quadragésima Quarta -O presente instrumento será publicado pela AGRODEFESA, em
resumo, no Diário do Estado de Goiás, consoante dispõe o art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

 

DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

Cláusula Quadragésima Quinta - Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente do
procedimento de contratação, acaso não puderem ser equacionadas de forma amigável, serão, no tocante aos
direitos patrimoniais disponíveis, submetidos à arbitragem, na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de
1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde já para o seu
julgamento a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os árbitros e renunciamento expressamente
à jurisdição e tutela do Poder Judiciário para julgamento desses conflitos, consoante ao instrumento em
anexo.

DO FORO

Cláusula Quadragésima Sexta - O foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessárias, incluindo a
execução da sentença arbitral, é o da Comarca de Goiânia. A eventual propositura de medidas judiciais pelas
partes deverá ser imediatamente comunicada à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da
Administração Estadual (CCMA), e não implica e nem deverá ser interpretada como renúncia à arbitragem,
nem afetará a existência, validade e eficácia da cláusula arbitral.

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

ANEXO AO CONTRATO

1. Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste ajuste, ou de qualquer forma
oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponíveis, e que não seja dirimida
amigavelmente entre as partes (precedida da realização de tentativa de conciliação ou mediação), deverá ser
resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regência da CÂMARA DE
CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA).

2. A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
ESTADUAL (CCMA) será composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e
por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissões compostas sempre em
número ímpar maior ou igual a 3 (três) integrantes (árbitros), cujo sorteio se dará na forma do art. 14 da Lei
Complementar Estadual nº 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuízo da aplicação das normas de seu
Regimento Interno, onde cabível.

3.A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.

4. O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa.
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5. A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento jurídico
ao mérito do litígio.

6. Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o seu Regimento Interno)
da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
(CCMA), na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei
Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual nº 13.800, de 18 de janeiro de
2001, constituindo a sentença título executivo vinculante entre as partes.

7. A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sítio eletrônico oficial da Procuradoria-
Geral do Estado, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei.

8. As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais necessárias, incluindo a
execução da sentença arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverá ser
imediatamente comunicada à CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), e não implica e nem deverá ser interpretada como renúncia à
arbitragem, nem afetará a existência, validade e eficácia da presente cláusula arbitral.

GOIANIA, 01 de novembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Lindinalva Alves reges, Usuário Externo, em 01/11/2022,
às 09:31, 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 JOSE ESSADO NETO, Presidente, em 01/11/2022, às
11:46, 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
000035026815 e o código CRC 58577E46.

 
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

AVENIDA 4ª RADIAL S/N Qd.60 Lt.1-2, VIELA ,PRAÇA CENTRAL - Bairro SETOR PEDRO
LUDOVICO - GOIANIA - GO - CEP 74830-130 - .
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ANO 186 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.913

Agência Goiana de Assistência Técnica,
Extensão Rural E Pesquisa Agropecuária –

EMATER
<#ABC#339325#20#396504>

Aviso de Licitação PE 028/2022

Processo: 202212404001720 - Pregão Eletrônico nº 028/2022
- EMATER
Objeto: Aquisição de acessórios para instalação de box nos
banheiros, aparelho eletrodoméstico, eletrônicos, luminárias e tolhas
de mesa para estruturar o Centro de Tecnologia e Capacitação
(CENTRER) da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão
Rural e Pesquisa Agropecuária (EMATER).
Valor estimado: R$ 31.860,89
Fonte de Recurso: 100/estadual.
Data de início da apresentação das propostas e documentos de
habilitação: A partir das 16h do dia 04/11/2022.
Data da abertura: 23/11/2022 às 09h, hora ocial de Brasília, no site:
www.comprasnet.go.gov.br

Aviso de Licitação PE 029/2022

Processo: 202212404001693 - Pregão Eletrônico nº 029/2022
- EMATER
Objeto: A aquisição de madeiramento Carreta Agrícola
(madeiramento) de 3,6 x 1,9m 6 Ton, em madeira de Lei com vão
longarina de 0,70 , para chassi já existentes na Estação Experimental
Nativas do Cerrado.
Valor estimado: R$ 30.346,67.
Fonte de Recurso: 100/estadual.
Data de início da apresentação das propostas e documentos de
habilitação: A partir das 16h do dia 04/11/2022.
Data da abertura: 24/11/2022 às 09h, hora ocial de Brasília, no site:
www.comprasnet.go.gov.br
Download do Edital: www.comprasnet.go.gov.br e www.emater.
go.gov.br

Tatiana Teodoro Zoccoli - Pregoeira
<#ABC#339325#20#396504/>

Protocolo 339325

Agência Goiana de Defesa Agropecuária –
AGRODEFESA

<#ABC#339505#20#396692>

AGRODEFESA - 1.PROCESSO N° 202000066006848;
2.IDENTIFICAÇÃO DO TERMO: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº
14/2020 - Calibração de Equipamentos; 3.OBJETO: Alterar as
cláusulas Primeira, Quinta, Sexta e Décima Segunda do Contrato
Originário; 4.ALTERAÇÕES: §2° VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, de
18/11/2022 a 17/11/2023; §3° VALOR: R$ 69.406,36 (sessenta
e nove mil quatrocentos e seis reais e trinta e seis centavos),
Dotação: 2022.32.61.20.609.1035.2121.03, Natureza de Despesa
3.3.90.39.15, Fonte 1799, Nota de Empenho nº 03 de 19/08/2022
no valor de R$ 8.483,00 (oito mil quatrocentos e oitenta e três reais);
5.DATA DA ASSINATURA: 03/11/2022; 6.NORMA LEGAL: Lei
federal 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações.
<#ABC#339505#20#396692/>

Protocolo 339505
<#ABC#339321#20#396498>

AGRODEFESA 1.PROCESSO N° 202200066012710;
2.MODALIDADE: Compra Direta - Solicitação de Aquisição nº
94.834 - SEGPLAN, e Oferta de Compra nº 55.703 - SEGPLAN;
3.IDENTIFICAÇÃO DO TERMO: Contrato nº 20/2022; 4.OBJETO:
Aquisição de Patch, Cordão Óptico e Transceiver; 5.VALOR: R$
9.500,00 (nove mil e quinhentos reais); 6.PARTES: AGRODEFESA
CNPJ: 06.064.227/0001-87, como Contratante e Empresa
LINDINALVA ALVES REGES ME, CNPJ: 13.894.048/0001-32,
como Contratada; 7.VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses para os
Transceivers e 12 (doze) meses para os Patch e Cordão Óptico,
contados a partir da assinatura; 8.DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
2022.32.61.20.609.1035.2121.03, Natureza da Despesa:
3.3.90.30.20, Fonte, 1799, Nota de Empenho nº 018 de 31/10/2022;
9.DATA DA ASSINATURA: 01/11/2022; 10.NORMA LEGAL: Lei
Federal 8.666/1993 e suas alterações, Lei Estadual nº 17.928/2012,
Lei Complementar do Estado de Goiás nº 117/2015 e demais normas
regulamentares aplicáveis.
<#ABC#339321#20#396498/>

Protocolo 339321

Agência Goiana de Regulação, Controle e
Fiscalização de Serviços Públicos – AGR

<#ABC#339486#20#396673>

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

01. PROCESSO Nº 202000029003653

02.MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020

03 IDENTIFICAÇÃO DO
TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO /
EMBRALEV / AGR / CPL Nº 009/2022

04.OBJETO Prorrogação da vigência contratual
por mais 12 (doze) meses e reajuste
de 8,727060%, referente ao IPCA
acumulado nos últimos meses.

05. CNPJ DO
CONTRATADO

23.982.490/0001-74

06. NOME/RAZÃO
SOCIAL
CONTRATADO

EMPRESA BRASILEIRA DE
ELEVADORES LTDA.

07. DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA

2022.17.61.04.125.4200.4243.03
(Fonte 27000290).

08.CONTRATANTE AGR

09. CNPJ DO
CONTRATANTE

03.537.650.0001-69

10. VIGÊNCIA 08/12/2022 a 08/12/2023

11. VALOR ESTIMADO
ANUAL

R$ 36.061,65 (trinta e seis mil e
sessenta e um reais e sessenta e
cinco centavos).

12. DATA DE
ASSINATURA

20/10/2022

13. LEGISLAÇÃO
VIGENTE

LEI 8.666/93

Milton Elizeu da Silva
Presidente da CPL

Wagner Oliveira Gomes
Conselheiro Presidente - AGR
<#ABC#339486#20#396673/>

Protocolo 339486

<#ABC#339364#20#396544>

RE-RATIFICAÇÃO

A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de
Serviços Públicos - AGR, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe
de Apoio designados pela Portaria nº 011/2022 - GAB, torna público,
para conhecimento dos interessados, que a publicação veiculado
no Diário Ocial/GO Nº 23.910 do dia 31/10/2022, ca reticada nos
seguintes termos: onde se lê:PREGÃOELETRÔNICONº 007/2022,
Processo nº 202200029006200, lei a se: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 008/2022. Assim, cam raticados os demais termos do Aviso de
Licitação. Comissão Permanente de Licitação da AGR.

Milton Elizeu da Silva
Presidente - CPL

<#ABC#339364#20#396544/>

Protocolo 339364

Agência Goiana de Infraestrutura e
Transportes

<#ABC#339512#20#396699>

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 050/2022

A AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
- GOINFRA, com fulcro no § 1º art. 109 da Lei 8.666/93, vem, por
intermédio de suaComissãoPermanente de Licitação, tornar público,
conforme RELATÓRIO de análise das Propostas Comerciais,
disponível no site da GOINFRA, a classicação da Concorrência
nº 050/2022-GOINFRA, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS
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