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

<#ABC#229215#23#271787>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
AVISO

Consulta Pública nº 0004/2021.
Processo nº 202100052000148 e processo nº 86429250.
Interessado: Agência Goiana de Regulação, Controle e 
Fiscalização de Serviços Públicos-AGR e a Agência de Regulação 
de Goiânia - AR.
Assunto: Nota Técnica Conjunta nº 1/2021, referente à 
metodologia de avaliação da base de ativos regulatória da 
prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário da empresa de Saneamento de Goiás S/A. - 
SANEAGO, 2ª Revisão Tarifária Ordinária, Ciclo 2021-2024.

A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização 
de Serviços Públicos - AGR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
03.537.650/0001.69, localizada à Av. Goiás, nº 105, Centro, em 
Goiânia, Estado de Goiás e a Agência de Regulação de Goiânia - 
AR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.858.555/0001-37, localizada 
à Av. do Cerrado, nº 999, Park Lozandes, 2º andar, em Goiânia, 
Estado de Goiás, na forma legal, tornam público que submeterão à 
Consulta Pública o texto da NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 1/2021, 
REFERENTE À METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA BASE DE 
ATIVOS REGULATÓRIA DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS 
PÚBICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO DA EMPRESA DE SANEAMENTO DE GOIÁS S/A. 
- SANEAGO, 2ª REVISÃO TARIFÁRIA ORDINÁRIA, CICLO 
2021-2024, para comentários e recebimento de sugestões do 
público em geral, até as 17:00 horas, do dia 21 de maio de 2021, 
na seguinte forma:

1. Os comentários e sugestões deverão ser formalizados por 
escrito:

1.1. Através de documento enviado por endereço eletrônico: con-
sultapublicalegislacao@agr.go.gov.br e/ou diretoriaderegulacao@
gmail.com.

1.2. Deverá conter a identificação do autor da proposta, contendo: 
nome completo (pessoa física ou jurídica), endereço completo e 
CPF ou CNPJ.

1.3. As propostas deverão ser digitadas, fonte mínima 12 times 
new roman ou arial.

1.4. Identificar, se possível, o local exato no texto da nota técnica, 
a alteração/modificação proposta.

2. Os comentários deverão ser fundamentados.
3. A minuta estará disponível para consulta no sítio da AGR 

(www.agr.go.gov.br) e no sitio da AR (www.goiania.go.gov.br/arg).
4. As manifestações recebidas e as respostas serão disponibili-

zadas para consulta no sítio da AGR.
5. A publicação deste aviso / extrato foi autorizado nos termos do 

Despacho Conjunto nº 2/2021 (000020194663).

Goiânia, 30 de abril de 2021.

Marcelo Nunes de Oliveira               Paulo César Pereira
Conselheiro Presidente                 Conselheiro Presidente

<#ABC#229215#23#271787/>

Protocolo 229215

Agência Goiana de Infraestrutura e 
Transportes

<#ABC#229212#23#271783>

AVISO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA Nº 03/2021-GOINFRA

RETIFICAÇÃO

A AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
- GOINFRA, por intermédio de sua Comissão Permanente de 
Licitação, torna público, que está RETIFICANDO a data de 
realização da Concorrência nº 03/2021 constante no aviso do DOE 
de 30/04/2021.

Onde Lê-se: com abertura marcada para as 14 horas e 30 minutos 
do dia 31 de maio de 2021;
Leia-se: com abertura marcada para as 09 horas do dia 02 de junho 
de 2021.

O edital e seus anexos estão disponíveis, aos interessados, no site 
da GOINFRA - www.goinfra.go.gov.br.

Goiânia, 30 de abril de 2021.

TAÍS HELENA MUSSE
Gerente de Licitação

<#ABC#229212#23#271783/>

Protocolo 229212

Departamento Estadual de Transito – DETRAN
<#ABC#229174#23#271734>

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho 
Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 
299/2008 e 619/2016, com a redação vigente, tendo em vista que 
os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, 
tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, parágrafo único,  do 
artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO, os proprietários e/
ou infratores dos veículos relacionados no(s) Edital(ais) da(s) pu-
blicação(ões) nº 82/2021, podendo ser interposta a DEFESA DA 
AUTUAÇÃO até a data indicada no mesmo edital, em qualquer 
Unidade do Vapt Vupt de Goiânia/GO ou do interior do Estado de 
Goiás ou no DETRAN/GO sede e CIRETRANS devendo, para tanto, 
apresentar requerimento devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, ou de documento 
que conste a placa do veículo e o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de identificação oficial que 
comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa 
jurídica documento que comprove a representação; c) procuração 
quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original e/ou cópia de 
outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para o es-
clarecimento dos fatos alegados. A defesa deverá ter somente um 
auto de infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR 
INFRATOR: 1) Caso o proprietário do veículo não seja o infrator, 
nos termos do art. 257 do CTB, poderá identificá-lo ao DETRAN-GO, 
até a data limite prevista neste Edital. Para tanto deverá preencher 
formulário próprio (disponível em www.detran.go.gov.br) 
acompanhado dos seguintes documentos: CONDUTOR INFRATOR: 
a) cópia reprográfica legível do documento de habilitação quando 
habilitado e/ou documento de identificação oficial. b) para condutor 
estrangeiro, além dos documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. PROPRIETÁRIO DO 
VEÍCULO: c) cópia reprográfica legível do documento de identifica-
ção oficial com fotografia e assinatura; d) cópia do CRLV; e) se o 
proprietário ou o condutor infrator possuir um representante legal, 
este deverá juntar o documento que comprove a representação 
(contrato social, procuração etc) e documento oficial de identificação 
com assinatura e foto; f) se o proprietário for pessoa jurídica e não 
tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, além 
dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado 
ao formulário cópia de documento em que conste cláusula de res-
ponsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e comprovante 
da posse do veículo no momento do cometimento da infração; g) se 
o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, e não tenha sido possível 
a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado ao formulário, 
o Ofício do representante legal do Órgão ou Entidade identifican-
do o condutor infrator, acompanhado de cópia de documento que 
comprove a condução do veículo no momento da infração. 2) 
Tratando-se de veículo de propriedade de pessoa jurídica ou leasing, 
será obrigatória a identificação do condutor infrator, sob pena de, 
não o fazendo, incorrer nas consequências definidas nos §§ 7 e 8 
do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A indicação do 
condutor infrator somente será acatada e produzirá efeitos legais 
se o formulário estiver corretamente preenchido, sem rasuras, 
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