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atuarem como gestor (a) e suplente, respectivamente, do contrato 
abaixo especificado, com acurada observação e cumprimento ao 
que dispõe a legislação pertinente.
Contrato nº: 022/2020,
Empresa contratada: VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
LTDA,
CNPJ/MF: 08.250.241/0005-24
Objeto: Aquisição de retroescavadeiras, para o Estado de Goiás, 
por meio da Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento - 
SEAPA a serem distribuídas aos municípios goianos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura, 
revogando disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, aos 28 dias do mês de dezembro 
de 2020.

ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA NETO
Secretário de Estado

<#ABC#211707#44#250691/>

Protocolo 211707

Secretaria de Estado de Indústria,  Comércio 
e Serviços

<#ABC#211689#44#250662>

EDITAL DE OFERTA PÚBLICA - RETIFICAÇÃO

Em decorrência da publicação do Decreto nº 9.762, de 08 
de dezembro de 2020, que dispõe sobre ponto facultativo nas 
repartições públicas estaduais nos dias 24 e 31 de dezembro do 
corrente ano, que inclui a data prevista para o leilão, anunciamos o 
adiamento do 44º Leilão Fomentar, previsto para os dias 28 e 29 
de dezembro de 2020 para as datas de 12 e 13 de janeiro de 2021, 
por não haver tempo hábil para a programação dos trâmites técnicos 
necessários a realização do certame supracitado.

Informamos, ainda, que as propostas deverão ser 
encaminhadas para o e-mail cpl.sic@goias.gov.br, nos termos 
expostos no Edital publicado no Diário Oficial do dia 14 de dezembro 
de 2020.

ADONÍDIO NETO VIEIRA JÚNIOR
Secretário de Estado

<#ABC#211689#44#250662/>

Protocolo 211689

AUTARQUIAS
Agência Goiana de Infraestrutura e 

Transportes
<#ABC#211691#44#250667>

Portaria 450/2020 - GOINFRA

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRA-
ESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o art. 1º, §1º, alínea “g”, c/c o art. 
2º, inciso II, ambos do Decreto Estadual nº 9.572/2019;

Considerando o Contrato nº 004/2013-AD-GEJUR, 
celebrado com a Construtora Santa Luiza Ltda Epp, cujo objeto 
consistia na execução dos serviços de conservação da malha 
rodoviária pavimentada e não pavimentada do Estado de Goiás - 
Programa Rodovida - Lote 21;

Considerando os esclarecimentos e recomendações da 
Procuradoria Setorial constantes nos Despachos nº 560/2020 - PR-
-PROSET-GEJUD (000015676352) e nº 564/2020 - PR-PROSET-
-GEJUD (000015704309);

Considerando a determinação contida no Despacho nº 
1759/2020 -PR (000016646881), e

Considerando o teor do Processo SEI 201700036001582;
RESOLVE:
Art. 1º. Instaurar Processo Administrativo de Respon-

sabilização de Fornecedor - PAF, nos termos da Lei Estadual nº 
17.928/2012 e Lei Federal nº 8.666/1993, destinado a apurar 
eventuais responsabilidades da empresa CONSTRUTORA SANTA 

LUZIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 03.145.683/0001-63, em 
razão de possível desobediência da empresa em implementar 
ou adimplir a desoneração de folha de pagamento do Contrato 
nº 004/2013 - Lote 21 - AD-GEJUR, bem como para evidenciar 
a ocorrência de dano ao erário, caso existente, identificando os 
possíveis responsáveis e destacando o nexo causal entre as 
respectivas condutas e o resultado.

Art. 2º. Convocar a Comissão Permanente de Processo 
Administrativo de Responsabilização de Fornecedores - CPARF, 
instituída pela Portaria 430/2020 - GOINFRA, para realizar as 
apurações devidas, por meio de seus membros.

Art. 3º.  A Comissão designada, na apuração de que trata o 
art. 1º desta Portaria e os fatos conexos que emergirem no decorrer 
dos trabalhos, realizará as diligências julgadas convenientes à 
obtenção de elementos e informações necessárias à instrução 
processual.

Art. 4º. Estipular o prazo de 120 (cento e vinte) dias para 
conclusão dos trabalhos.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
Pedro Henrique Ramos Sales

Presidente
Gabinete do Presidente da AGÊNCIA GOIANA DE IN-

FRAESTRUTURA E TRANSPORTES, aos 30 dias do mês de 
novembro de 2020.

<#ABC#211691#44#250667/>

Protocolo 211691
<#ABC#211700#44#250679>

Portaria 452/2020 - GOINFRA

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRA-
ESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o art. 1º, §1º, alínea “g”, c/c o art. 
2º, inciso II, ambos do Decreto Estadual nº 9.572/2019;

Considerando o Contrato nº 71/2018-PR-NEJUR 
(000010183038), celebrado com a empresa Zetta Frotas Ltda, 
cujo objeto consistia na locação de 70 (setenta) veículos, os quais 
foram cedidos ao Comando de Policiamento Rodoviário-CPR para 
os serviços de policiamento ostensivo e repressivo em toda malha 
rodoviária estadual;

Considerando que, quando da entrega dos veículos, não 
foram entregues alguns equipamentos (TABLET’S), previstos no 
objeto da contratação, restando descumprida a “Cláusula Quarta, 
alínea “a” e “f” do contrato; e a não entrega completa do objeto, por 
parte da contratada, pode configurar inexecução contratual;

Considerando as orientações contidas no Despacho nº 
833/2019-PR-PROSET (000010303093), bem como os teores do 
do Parecer Jurídico nº 44/2020-PR-PROSET-ANS (000016634258); 
do Despacho nº 2820/2020-DGI (000016880518); da Manifestação 
nº 1/2020-BPMRV (000016070153); do Relatório nº 3/2020-GI-
GETRA (000010989741), e o que encontrava estabelecido no Edital 
do Pregão Eletrônico nº 010/2018-SSP (000010222885);

Considerando o encaminhamento realizado pelo 
Despacho nº 114/2020-PR-GABIN-GECOR (000016898641), 
acerca da confecção de portaria própria para averiguação do 
alegado descumprimento contratual, e eventuais sanções cabíveis, 
e

Considerando o teor do Processo SEI 201900036012456;
RESOLVE:
Art. 1º. Instaurar Processo Administrativo de Respon-

sabilização de Fornecedor - PAF, nos termos da Lei Estadual nº 
17.928/2012 e Lei Federal nº 8.666/1993, destinado a apurar 
eventuais responsabilidades da empresa ZETTA FROTAS LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 02.491.558/0001-42, em razão de possível 
desobediência da empresa quanto à entrega dos veículos, com 
todos os itens previstos para o Lote III informados no Anexo I do 
Edital do Pregão Eletrônico nº 010/2018-SSP - que, dentre as 
características, estipulava: “tablet robusto conforme descrição 
técnica dos equipamentos” (item 14 do referido anexo - Descritivo 
Técnico Tablet), bem como para evidenciar a ocorrência de dano 
ao erário, caso existente, identificando os possíveis responsáveis 
e destacando o nexo causal entre as respectivas condutas e o 
resultado.


		sistema@abc.go.gov.br
	2020-12-29T07:57:08-0200
	Goiania - GO
	AGENCIA BRASIL CENTRAL:03520902000147
	AGENCIA BRASIL CENTRAL




