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AUTARQUIAS
Agência Goiana de Assistência Técnica,  

Extensão Rural E Pesquisa Agropecuária – 
EMATER

<#ABC#220721#24#261749>

CONTRATO Nº 005/2021 - EMATER
Processo: 201012404001018
Objeto: contratação de empresa especializada para prestação 
de Serviço Móvel Pessoal - SMP de até 350 linhas móveis com o 
fornecimento de aparelho em comodato a ser prestado à Agência 
Goiânia de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária - EMATER, consoante especifica o Edital de Pregão 
Eletrônico nº 086/2020- COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF e com o 
Termo de Referência que passam a integrar o presente Termo.
CNPJ Nº: 02.421.421/0001-11- TIM S.A
VALOR TOTAL DO CONTRATO:  R$ 462.000,00
VIGÊNCIA: de 30 (trinta) meses, com início em 08.03.2021 e 
término previsto para o dia 07.09.23
<#ABC#220721#24#261749/>

Protocolo 220721

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

<#ABC#220686#24#261713>

Portaria AGR 17/2021 - AGR
O PRESIDENTE DA AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR, 
no uso das atribuições conferidas pelo artigo 16, I, Lei Estadual n. 
13.569/1999.
CONSIDERANDO a Lei Estadual n. 20.756/2020 que dispõe 

sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de 
Goiás, das autarquias e fundações públicas estaduais, e dá outras 
providências.
CONSIDERANDO que a Administração Pública possui na 

sindicância e no processo disciplinar os instrumentos legítimos para 
apuração de irregularidades no serviço público;
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a instauração de Processo Administrativo 

Disciplinar para apuração das supostas irregularidades apontadas 
no processo SEI 201900029003258, em face do servidor Jaime 
Bueno Aguiar, CPF: 093.576.881-53, ocupante do cargo de 
Assistente Técnico II e integrante do quadro da presente Autarquia, 
atuando em mandato classista apesar da ciência da convocação do 
seu retorno à Autarquia.

Parágrafo único. A síntese dos fatos consiste no indeferimento do 
requerimento de licença do servidor, apesar de a CLT e o Estatuto 
dos Servidores do Estado de Goiás preverem a possibilidade para 
exercício de atividades dessa natureza, é preciso que haja conexão 
entre a atividade funcional do servidor com a missão do órgão, o 
que não se vislumbra, em princípio, na presente hipótese.

Art. 2º. Convocar a Comissão Permanente de Processo Adminis-
trativo Disciplinar, designada pela Portaria n.º 117/2020 - AGR, para 
realizar as apurações devidas.

Art. 3º. Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos 
trabalhos, contados da data de publicação dessa portaria.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Conselheiro Presidente do (a) AGÊNCIA GOIANA DE 

REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2021.

<#ABC#220686#24#261713/>

Protocolo 220686

Agência Goiana de Infraestrutura e 
Transportes

<#ABC#220848#24#261906>

Portaria 464/2020 - 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 441/2013-AD-GEJUR 
(000012557106), celebrado com a empresa Construtora Central 
do Brasil S.A., cujo objeto consiste na execução dos serviços de 
Duplicação da GO-070, no trecho: Itaberaí / Entroncamento GO-164 
(Mossâmedes) - SUB-TRECHO 04, neste Estado, e o Termo de 

Acréscimo de Serviços e Periodicidade do Acréscimo nº 226/2016-
PR-NJ (000012557130);

Considerando a Ação de Cobrança (000011967115) 
(Processo Judicial n. 5103864.86.2020.8.09.0051) ajuizada pela 
Construtora Central do Brasil S/A, em desfavor desta Agência 
Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, referente aos 
atrasos alegados nos pagamentos do Contrato n. 441/2013-AD-
GEJUR;

Considerando os apontamentos feitos pelo Despacho 
nº 106/2020 -OR-GEORO-COT (000012084845) da Gerência 
de Obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana desta Autarquia, 
acerca das irregularidades identificadas nos serviços prestados 
pela Construtora e relatadas no ‘Relatório de Vistoria para efeitos 
de Garantia Contratual de Obras GO-070 (Itaberaí / GO 164 
Mossâmedes)’ (6686975 SEI nº 201900036002940) e ‘Relatório de 
Vistoria GO-070 Vistoria para conferência de Serviços Executados’ 
(7645894 SEI nº 201900036004229), os quais culminaram na 
emissão de notificações à contratada para adoção de providências 
quanto à correção dos defeitos e patologias presentes na rodovia, 
inclusive os serviços de sinalização;

Considerando os Ofícios nº 0835 SERV-PUBLICCA/19 
(7217173), que encaminha o Despacho nº 169/19 - GCEF, e nº 1200 
SERV-PUBLICA (000013947245), o qual, por sua vez, encaminha 
o Acórdão nº 1188/2020 TCE, ambos tratando do Relatório de 
Auditoria de Regularidade nº 03/2017 -SERV-INFRA (7217419) do 
Serviço de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia;

Considerando a Contestação (000012818171) proto-
colizada por esta Autarquia no Processo Judicial referenciado, 
sustentando a “exceção de contrato não cumprido”, uma vez que o 
relatório de auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Goiás e as constatações da Gerência de Obras Rodoviárias desta 
Agência apontaram várias irregularidades na obra em questão, que 
podem ter ocasionado grave lesão ao erário;

Considerando a edição da Portaria 370/2020 - GOINFRA 
(000015601623 SEI nº 201900047000753), o Relatório nº 3/2020 
-DOR (000016319338) resultante dos trabalhos desenvolvi-
dos pela Comissão, bem como o Despacho nº 1985/2020 -DOR 
(000016307146 SEI nº 201300036001997) contendo o histórico 
das providências tomadas referentes ao Contrato nº 441/2013-AD-
GEJUR, e ainda o Relatório de ‘Vistoria para efeitos de garantia 
contratual de obra - Rodovia GO-070 (Inhumas / GO-164)’ realizada 
em 08/10/2020 (000016298967 SEI nº 201300036005272), o qual 
consta as estimativas de dano ao erário;

Considerando a indicação de assistente técnico e a 
formulação de quesitos ao perito nomeado (000016882642), 
tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial para 
comprovar a “exceção de contrato não cumprido”, demonstrando 
os fatos apontados pela vistoria realizada pela equipe técnica da 
GOINFRA e pela inspeção feita pelo Tribunal de Contas;

Considerando a determinação contida no Despacho nº 
1778/2020 -PR (000016709031), em atendimento à recomendação 
formulada pela Gerência de Processos Judiciais no Despacho nº 
773/2020-PR-PROSET-GEJUD (000016699447);

Considerando o encaminhamento realizado pelo Despacho 
nº 157/2020 -PR-GABIN-GECOR (000017116981), acerca da 
confecção de portaria própria para averiguação do alegado des-
cumprimento contratual, além de verificar a prática de outros atos 
contrários às leis estadual e federal de licitações, e eventuais 
sanções cabíveis, e

Considerando os teores do Processo nº 202000036002896 
e dos autos relacionados;

RESOLVE:
Art. 1º. Instaurar Processo Administrativo de Responsabili-

zação de Fornecedor - PAF, nos termos da Lei Estadual nº 17.928/2012 
e Lei Federal nº 8.666/1993, destinado a apurar eventuais responsa-
bilidades da empresa CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A., 
inscrita no CNPJ nº 02.156.313/0001-69, em razão de possível des-
cumprimento de suas obrigações contratuais de forma satisfatória, 
tendo em vista os defeitos e patologias encontrados na obra, objeto 
do Contrato nº 441/2013-AD-GEJUR (000012557106), bem como 
para evidenciar a ocorrência de dano ao erário, caso existente, iden-
tificando 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 
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