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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

ANEXO NºB/2021 - GCG- 18240

TERMO DE PARTICIPAÇÃO
Declaro para os devidos ﬁns que a/o (iden ﬁcação do órgão) adere ao processo licitatório para Registro de
Preços deste objeto e nos valores es mados abaixo.
Declaro ainda que concordo com o Termo de Referência encaminhado e que todos os atos do Órgão
Gerenciador da Ata de Registro de Preços, subsequentes a esta anuência, ﬁcam desde já ra ﬁcados, salvo
aqueles que alterem substancialmente o objeto, o quan ta vo e o Termo de Referência.
Em atendimento a Instrução Técnica nº 334/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, solicitamos
jus ﬁca va das quan dades pretendidas pelos Órgãos.
Todas as dúvidas referentes ao preenchimento deste Termo de Par cipação e referentes ao Termo de
Referência poderão ser sanadas junto à Gerência de Tecnologia, pelo telefone: (62) 3201-8904.
Deverão ser preenchidos os quan ta vos dos itens dispostos na planilha abaixo.
A falta de informações no preenchimento deste Termo de Par cipação poderá acarretar na sua não
aceitação.
Objeto: Registro de Preço para eventual contratação de empresa, pelo período de 12 (doze) meses, para
prestação de serviços de rastreamento e monitoramento via GPS/GSM/GPRS e so ware de monitoramento,
atendendo todos os requisitos do rastreador e proporcionando processo de coleta de informações que
ofereçam suporte a gestão de veículos/máquinas agrícolas cedidas pela Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (SEAPA), de acordo com as condições e especiﬁcações constantes no Termo de
Referência.

Item

Descrição

Unidade de Medida

1

Rastreamento veicular

Serviço

Quan dade

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=23489473&infra_sistema=1…
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2

Manutenção corre va

Chamado

Jus ﬁca va: Obs.: Digitar a jus ﬁca va dos quan ta vos solicitados logo após a tabela abaixo
"DEMONSTRATIVO DE CONTRATO VIGENTE OU O ÚLTIMO UTILIZADO".

Item

Descrição

QTDE.

Nº do Contrato

Vencimento do Contrato

Obs.: Essa tabela poderá ser manipulada de acordo com os contratos que o órgão/en dade possui, inclusive
com descrição diferente.

Elaborado por:

_________________________________________
(Nome)
Cargo - Setor Requisitante

Autorizado por:

_______________________________
(Nome)
Autoridade Competente

GOIANIA - GO, aos 08 dias do mês de março de 2021.
Documento assinado eletronicamente por WAGNER ASSIS RODRIGUES, Gerente, em 08/03/2021, às
11:35, 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
000018988326 e o código CRC 7F584FEA.
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=23489473&infra_sistema=1…
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GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
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Referência: Processo nº 202117647000393

SEI 000018988326

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=23489473&infra_sistema=1…

3/3

