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ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA

 
 
 

Convênio de Cooperação Técnica - EMATER x CEASA/2022 - EMATER
 

 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM AS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A – CEASA/GO E A
AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMATER, MEDIANTE AS CONDIÇÕES
SEGUINTES.

 

 

PARTÍCIPES

 

AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER, pessoa jurídica de direito público interno, criada
pela Lei Estadual nº. 17.257/2011, derrogada pela Lei Estadual n.̊ 20.491/2019, com Regulamento aprovado pelo Decreto 9.527/2019, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº. 13.232.306/0001-15, com endereço na RODOVIA R2 S/Nº, EDIFÍCIO/SEDE,QD. ÁREA, LT. AR-3 - Bairro CAMPUS SAMAMBAIA - UFG - GOIÂNIA - GO -
CEP 74690-431, neste ato representada por seu presidente, Sr. Pedro Leonardo de Paula Rezende, brasileiro, casado, zootecnista, inscrito no CPF sob o nº
969.524.901-91, residente e domiciliado nesta Capital.

 

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA-GO, pessoa jurídica de direito privado, com controle acionário do Governo do Estado de Goiás,
inscrita no CNPJ nº 01.098.797/0001-74, com sede administra�va na Rodovia BR-153, KM 5,5, saída para Anápolis, Goiânia–Goiás, neste ato representa pelo
seu Diretor Presidente, Sr. Jadir Lopes de Oliveira, brasileiro, casado, farmacêu�co, inscrito no CPF/MF sob n. 281.513.721-68, residente e domiciliado em
São Miguel do Araguaia/GO, e pelo Diretor Administra�vo e Financeiro, o Sr. Esmeraldino Jacinto de Lemos, brasileiro, casado, coronel QOC, inscrito no
CPF/MF sob o n. 532.380.011-91, residente e domiciliado nesta capital,
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Tendo em vista o que consta do processo administra�vo nº 202212404001994, com fulcro na Lei Estadual nº. 17.928/2012, resolvem celebrar o presente
instrumento de convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem como objeto integração de esforços administra�vos, técnicos e operacionais, entre os par�cipes, visando implementar os
serviços de assistência técnica, extensão rural e orientação aos produtores de hor�fru�granjeiros cadastrados na CEASA-GO.

 

Parágrafo único – Em razão do ajuste firmado, a EMATER, por meio de seus técnicos, emi�rá o Atestado de produção, após a devida inspeção técnica nas
lavouras e propriedades dos produtores de hor�fru�granjeiros cadastradas pela CEASA. Além do referido atestado de produção, ressaltará sobre o uso
correto dos agrotóxicos, bem como sobre o Programa Estadual de Monitoramento do uso desses insumos e da possibilidade do recolhimento de amostras
de produtos para análise em laboratório; que, se for constatado o resultado insa�sfatório haverá penalidades.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES DA CEASA-GO

a. Ceder instalações adequadas, mobiliário, material de expediente, enfim, toda a estrutura �sica necessária ao pleno funcionamento do escritório da
EMATER, onde laborarão os servidores/empregados desta;

b. Manter às suas expensas as instalações cedidas;

c. Arcar com os custos de abastecimento dos veículos da EMATER, bem como lavagem e manutenção, desde que requisitadas e autorizadas, na forma da
legislação vigente.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADE DA EMATER

a. Designar 04 (quatro) servidores/empregados de seu quadro de pessoal, sendo 03 (Três) Engenheiros Agrônomos e 01 (um) administra�vo, sem ônus
para a CEASA, que ficarão lotadas nas dependências cedidas por esta;

b. Para a implementação dos serviços de assistência técnica, extensão rural e orientação aos produtores de hor�fru�granjeiros cadastrados na CEASA-
GO, a Emater concederá diárias, conforme estabelece o Decreto Estadual nº 9.733, de 27/10/2020;

c. Disponibilizar 02 (dois) veículos des�nados ao deslocamento de seus técnicos, para as a�vidades de inspeção, fiscalização, orientação e assistência
técnica nas propriedades e/ou lavouras dos produtores de hor�fru�granjeiros cadastrados pela CEASA, mediante autorização desta;

d. Zelar pelos veículos disponibilizados, os quais ficarão sob sua guarda e responsabilidade;
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e. Sua unidade local, na sede da CEASA, terá em sua estrutura um responsável, que reportará diretamente à Presidência desta, sem prejuízo de sua
subordinação à EMATER, apresentando relatório a ambos.

 

CLÁUSULA QUARTA – DO ATESTADO DE PRODUÇÃO

Na expedição do atestado de produção o Engenheiro e/ou Técnico responsável fará conter, dentre outros, os seguintes dados: nome do produtor, localidade,
produto, espécie, objeto do plan�o, área plantada, época de colheita (nº de meses/período) e es�ma�va de quan�dade (kg/cx/ha), etc.

 

Parágrafo único – os par�cipes se comprometem a fornecer aos órgãos do setor público agrícola as informações que, por ventura, for de interesse destes.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

Não haverá transferência voluntária de recursos entre os par�cipes para execução do presente termo. As despesas necessárias à plena execução do objeto
acordado correrão à conta de cada uma das en�dades envolvidas.

 

Parágrafo Primeiro – Para a consecução dos obje�vos propostos, os par�cipes es�mam o valor anual do presente termo, em bens e serviços
economicamente mensuráveis, em R$ 885.571,82 (oitocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), conforme
PLANO DE TRABALHO.

Parágrafo Segundo - as contrapar�das em bens e serviços economicamente mensuráveis, poderão ser revistas, mediante Termo Adi�vo, visando a plena
execução do Plano de Trabalho.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

A Vigência do presente ajuste será de 60 (sessenta) meses, contados a par�r da publicação do extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser alterado
mediante termo adi�vo a qualquer momento, se for de interesse dos par�cipes.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DENÚNCIA

O presente ajuste poderá ser denunciado a qualquer momento, de acordo com a vontade dos par�cipes, desde que um comunique ao outro, por escrito,
com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
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Cada um dos par�cipes designará um gestor para fiscalização e acompanhamento da execução do presente convênio, na forma do ar�go 62, IV, da Lei
Estadual nº. 17.928/12.

 

CLÁUSULA NONA – DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

As controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento deste ajuste, serão subme�das à tenta�va de conciliação ou
mediação no âmbito da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Administração Estadual (CCMA), 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.

 

CLÁUSULA  DÉCIMA –  DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

Os conflitos que possam surgir rela�vamente a este contrato e seus adi�vos, acaso não puderem ser equacionados de forma amigável, serão, no tocante
aos direitos patrimoniais disponíveis, subme�dos 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 renunciando expressamente à jurisdição e tutela do Poder Judiciário para
julgamento desses conflitos.

 

Jadir Lopes de Oliveira
Diretor Presidente

CEASA
 
 

Esmeraldino Jacinto de Lemos
Diretor Administra�vo e Financeiro

CEASA

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Para a resolução judicial de qualquer questão per�nente ao presente contrato, fica eleito o foro desta Capital, observado o disposto nas Cláusulas Quinta e
Sexta deste Termo.

 

E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato de locação, assinado eletronicamente, para que produza os necessários efeitos
legais.
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Pedro Leonardo de Paula Rezende

Presidente
EMATER

 
 
 

Jadir Lopes de Oliveira
Diretor Presidente

CEASA
 
 

Esmeraldino Jacinto de Lemos
Diretor Administra�vo e Financeiro

CEASA

 

 

GOIANIA, 29 de dezembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO LEONARDO DE PAULA REZENDE, Presidente, em 29/12/2022, às 12:10, 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 ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Diretor (a) Administrativo (a), em 29/12/2022, às 15:38, 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 JADIR LOPES DE OLIVEIRA, Diretor (a) Presidente, em 02/01/2023, às 11:56, 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 000036583317 e o código CRC 970BCF60.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000036583317&crc=970BCF60
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GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

RODOVIA R2 S/N Qd.ÁREA Lt.AR-3, EDIFÍCIO SEDE - Bairro CAMPUS SAMAMBAIA - GOIANIA - GO - CEP 74690-631 - .  

Referência: Processo nº 202212404001994 SEI 000036583317


